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INLEIDING 

Het onderwerp dat wij in deze studie willen behandelen, heeft sinds de 
verschijning van het driedelig werk De Gemeene Gratie van A. Kuyper 
zeer velen geboeid. In een omvangrijke litteratuur hebben voor- en 
tegenstanders hun mening ten beste gegeven. Daarbij kwam het meer 
dan eens tot ingrijpende controversen, hetgeen reeds doet vermoeden, 
dat aan het thema 'algemene genade' complicaties en consequenties van 
grote draagwijdte verbonden zijn. 
Wij willen trachten met onze studie een bijdrage te leveren tot een beter 
inzicht in de vraagstukken, die het onderwerp 'algemene genade' met 
zich meebrengt. 

Ons eerste hoofdstuk geeft een analyse van Kuypers opvattingen. Deze 
lijkt ons niet overbodig, ook al hebben anderen vóór ons een dergelijke 
arbeid ondernomen. Wij maken van hun publicaties dankbaar gebruik, 
maar het komt ons voor, dat bepaalde elementen in Kuypers beschou
wingen meer aandacht verdienen dan zij tot nu toe ontvangen hebben. 
Wij denken vooral aan het verband tussen de gemene gratie en de prae-
destinatie, zoals Kuyper dat gelegd heeft. 
In het tweede deel van ons eerste hoofdstuk vragen wij naar de achter
grond van Kuypers leer van de gemene gratie. Verschillende onderdelen 
van onze analyse zullen dan een scherpere belichting ontvangen. 

Ons tweede hoofdstuk biedt een overzicht van de kritiek, die K. Schilder 
op de leer van de gemene gratie heeft uitgebracht. Wij begeven ons hier 
op een terrein dat bijna nog braak ligt. Dit hoofdstuk is een eerste 
poging om hetgeen Schilder over en tegen de 'gemene gratie' geschreven 
heeft, systematisch te ordenen. 
Ook in het tweede hoofdstuk lijkt ons de vraag naar de achtergrond 
gewenst. Wanneer en waarom is Schilder met zijn kritiek gekomen? 

In het derde hoofdstuk volgt een exposé van wat Calvijn over ons 
onderwerp geschreven heeft. Kende hij een algemene genade? En zo ja, 
hoe heeft hij daarover gesproken? 

De eerste drie hoofdstukken geven ons voldoende materiaal voor het 
vierde hoofdstuk, waarin wij Kuyper, Schilder en Calvijn onderling 
vergelijken. Uit deze vergelijking zal onder meer blijken, hoe geheel 
eigen de positie van Calvijn is, zowel tegenover Kuyper als tegenover 
Schilder, inzake de 'algemene genade'. 
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In het vijfde hoofdstuk komen wij tot de beoordeling. Wij zijn er ons 
van bewust, dat hier soms ingrijpende vraagstukken besproken moeten 
worden, die een uitvoeriger behandeling wettigen dan ons in deze studie 
mogelijk is. Niettemin hopen wij, dat het ons gelukt, duidelijk de punten 
aan te geven, die bij een verdere discussie over het onderwerp 'algemene 
genade' aan de orde moeten komen. 
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I 

A. KUYPER 

A. Kuypers leer van de gemene gratie 

§ 1. Noodzakelijkheid van deze leer. 

De belijdenis van het "doodelijk karakter der zonde" moet bij iemand, 
die zijn ogen niet wil sluiten voor de feiten der werkelijkheid, een vraag 
oproepen. Hoe kan hij enerzijds belijden, dat de mens van nature onbe

kwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (Heid. Catechismus, 
zondag 2) en anderzijds met de werkelijkheid klaarkomen, die schijnbaar 
niet op deze belijdenis klopt? ^). "Zijn er niet daden van gemeenheid, 
oneerlijkheid en rechtsverkrachting, waartegen de publieke consciëntie 
ook onder de nietgeloovigen in verzet komt? En zijn er niet tal van 
daden van menschenliefde en barmhartigheid te vermelden, die, soms ter 
beschaming van de geloovigen, door ongeloovigen verricht zijn? Toen 
Farao's dochter het kindeke Mozes uit den Nijl redde, deed ze toen 
kwaad, of goed? En is het alzoo niet openbaar, dat het volstrekt verderf 
van onze natuur door de zonde . . in tal van gevallen botst tegen de 
werkelijkheid?" ^). 
Nu zou men twee wegen kunnen inslaan. Of genoemde belijdenis prijs

geven en de gevallen mens als niet zo diep gevallen voorstellen (maar 
dat is arminiaans), of genoemde feiten loochenen (maar dat is dopers) ' ) . 
Doch voor die tweesprong geplaatst, hebben de gereformeerden ge

weigerd een van beide wegen in te slaan. "Voor het goede en schoone 
buiten de kerk, onder ongeloovigen, in de wereld, mochten we het oog 
niet sluiten. Dit goede was er, en dat moest erkend. En evenmin mocht 
ook maar iets afgedongen op de volstrekte verdorvenheid der zondige 
natuur" *). Wie echter beide wil vasthouden en slechts van een schijn

bare ®) tegenstrijdigheid kan spreken, moet de aanwezigheid van een 
"derde iets" ®) constateren. Hij komt tot de belijdenis van een algemene 
genade Gods, die het dodelijk karakter der zonde niet wegneemt, maar 
wel de doorwerking van deze zonde "in tal van gevallen stuit"''). 
In het voorgaande brachten 'tal van gevallen' Kuyper tot de belijdenis 
van een algemene genade of 'gemene gratie'. Maar "ook nog langs an

deren weg komt ge tot dezelfde slotsom. Immers aan de uitwendige 

*■) Deze probleemstelling in De Gemeene Gratie I, 11, 252 v; II, 8 vv, 53 v. Voor een 
vollediger opgave van de door ons geciteerde werken zie men de Litteratuurlijst. 

' ) I, 252 v. N.B. Zonder nadere toevoeging zijn de citaten uit De Gemeene Gratie. 
' ) I, 11. 
*) t.a.p. 
») t.a.p. 
•) II, 8 V. 
■>) I, 253. 
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gesteldheid des levens ligt, zoo ge niet op een enkel geval, maar op de 
algemeene verhoudingen let, altoos de geestelijke gesteldheid ten grond
slag. Een geslacht, een familie, een stam, waarin de zonde roekeloos en 
onbeteugeld doorwerkt, gaat ook uitwendig ten gronde. Volken zelfs als 
ze inwendig ontwricht worden, bezwijken spoedig ook in het uitwen
dige. Zie het aan Babel, aan Moab, aan Ammon, zie het aan het Rome 
der keizers. Blijkt derhalve, dat ons menschelijk geslacht in plaats van 
spoedig na het Paradijs bezweken te zijn, integendeel nu reeds al deze 
eeuwen stand hield; en dat er, onder vallen en opstaan, zelfs een door
gaande ontwikkeling van ons menschelijk geslacht plaats greep, die 
teweegbracht, dat we thans veel hooger staan, dan het menschelijk ge
slacht in de dagen van Nebucadnezar of Kores, dan is hiermede immers 
het bewijs geleverd, dat de geestelijke inzinking niet ongehinderd en on
beteugeld kan zijn doorgegaan. Een menschheid waarvan niets anders te 
getuigen viel, dan dat ze onder de vloek lag van het 'geneigd tot alle 
kwaad en onbekwaam tot eenig goed', kon zulk een historie niet gehad 
hebben. De geschiedenis van ons menschelijk geslacht deze eeuwen lang, 
is uit dien hoofde ten bewijze, dat wel eenerzijds die ontzettende wet der 
zonde heerschte, maar dat ook anderzijds een wet der genade die kracht 
der zonde brak" ^). 
Kuyper wenst hiermee in het voetspoor van Calvijn te gaan, die "in zijn 
Institutie II. c. 3 § 3 de diepe gedachte dezer 'gemeene gratie' het klaarst 
uitgesproken" heeft '), toen ook hij voor de vraag kwam te staan, hoe de 
deugden der heidenen te verklaren waren. Calvijn komt dan, aldus 
Kuyper, op tegen een ieder, die in deze deugden het bewijs ziet, dat onze 
menselijke natuur niet geneigd is tot alle kwaad en onbekwaam tot enig 
goed. De verklaring moet echter hierin gezocht worden, dat er (en nu 
citeert Kuyper Calvijn) "te midden van het algemeen verderf zekere 
gemeene gratie of genade werkt, die de booze natuur wel niet reinigt, 
maar binnen in den mensch het uitbreken belet". Of in de latijnse tekst, 
die Kuyper gedeeltelijk afdrukt: gratia, non quae illam purget, sed intus 
cohibeat. Iets wat Calvijn, zo vervolgt Kuyper, "aan het slot van § 3 
nog scherper herhaalt: 'De verdorvenheid onzer natuur toomt God door 
zijn Voorzienigheid zóó in, dat ze niet tot de daad kan uitbreken; maar 
zonder ze inwendig te zuiveren' " *"). 
Zo komt voor Kuyper de leer van de gemene gratie op, niet "uit wijs
gerige verzinning, maar uit de belijdenis van het doodelijk karakter der 
zonde" " ) . 
Het behoeft nu ook geen verwondering meer te wekken, dat Kuyper, 
voor wie de noodzaak van de leer der algemene genade of 'gemene 
gratie' zeer evident is, spreekt van een "onmisbaar stuk der Gerefor-

') I, 253. 
») I, 10. Ook Loc. de Foedere, 29. 
10) t.a.p. 
") I, 10 V. 
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meerde belijdenis ^^), dat een der grootste raadselen van het leven "be
doelt op te lossen" i*). Kuyper spreekt zelfs van een dogma ^*). 
Een dogma overigens zonder rijke dogmenhistorie. Al heeft Calvijn "de 
aandacht der Gereformeerde godgeleerden meer bijzonderlijk op dit 
uiterst belangrijke onderwerp gevestigd", nimmer vond de bespreking 
ervan in een afzonderlijk hoofdstuk plaats ^^). Zelfs is er in de dogmen-
historische ontwikkeling een teruggang in aandacht voor de gemene 
gratie te constateren. In hun eerste worsteling, tegen de dopersen, 
kwamen "onze vaderen . . . zeer beslist met hun belijdenis van de ge-
meene gratie uit den hoek" i*). Maar toen kwam de strijd tegen het ar-
minianisme. Moest tegenover de dopersen met behulp van de gemene-
gratie-leer gewaakt worden voor handhaving van de samenhang tussen 
het nieuwe en het oude leven, het is te begrijpen hoe de vaderen "in hun 
tweeden strijd, nu niet met de Dooperschen, maar met de Arminianen, 
van de gemeene gratie zwegen, en al hun kracht saamtrokken op het 
handhaven van het karakter van het nieuwe leven als door God ge
wrocht zonder toedoen van het oude ik. En overmits nu die tweede 
strijd de laatste was, en achtereenvolgens in dezen tweeden strijd de 
dogmatische formules zijn uitgewerkt, laat het zich volkomen verklaren, 
hoe onze Gereformeerden, na eerst zoo moedig met hun belijdenis van de 
gemeene gratie opgetreden te zijn, nochtans in hun latere dogmatische 
uitwerking dit gewichtig leerstuk bijna glippen lieten" *^). 
Ook in H. Bavincks "welgestoffeerde" redevoering over De Algemeene 
Genade (1894) wordt het onderwerp nog niet samenhangend behandeld 
en evenmin volledig uiteengezet^^). Vandaar Kuypers eigen poging. 
Intussen "allerminst met de pretentie, alsof hiermee dit stuk der Dogma
tiek voorgoed zou worden afgedaan; maar om, wijl dit onderwerp zoo 
diep in het leven en in onze tegenwoordige worstelingen ingrijpt, althans 
een eerste proeve van behandeling te leveren, die later tot meer uitge
werkte en afgeronde leerstellige behandeling zal kunnen leiden" ^'). 

Dogma èn eerste proeve van behandeling. Dat behoeft nog niet met elkaar te 
strijden. Kuyper is overtuigd van de noodzaak het dogma van de gemene gratie 
te belijden, maar anderzijds ziet hij de ontwikkeling van dit dogma nog in de 
kinderschoenen staan. Moeilijk echter valt de bescheidenheid in zijn spreken 
over een eerste proeve te rijmen met wat de schrijver ons dan op kardinale 
punten presenteert als "volledige verklaring" (II, 417), een "opgelost vraag-

" ) I, 11. 
" ) II, 43. 
" ) II, 7, 86; I I I , 11, 14; Het Calvinisme, 51, 104, 107, 111; Loc. de Magistratu, 

3 diet, veronderstelt, dat Kuyper in de dogmatiek de gemene gratie in een aparte 
locus behandeld wil hebben. 

1') I, 9. Cf. I I , 192: "Calvijn was er in voorgegaan, om wel de gemeene gratie als 
feit te belijden, en in de grondtrekken van het gebouw haar plaats aan te wijzeft, 
maar zonder haar verder uit te werken". 

" ) II, 194. 
" ) t.a.p. 
" ) I, 9. 
" ) I , 9 v . 
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stuk" (II, 504), een "alzijdige uiteenzetting" (III, 295, over art. 36 N.G.B.). 
Ergens wordt zelfs een vraagstuk afgesloten met de constatering: "In heel dit 
mystieke blijft niet één enkele duistere plek over. Een waarlijk niet geringe 
aanwinste". (II, 658). 

§ 2. De naam 'gemene gratie'. 

Kuyper heeft ter voorkoming van misverstand en verwarring liever van 
'gemene gratie' dan van 'algemene genade' willen spreken 2"). 
In de eerste plaats is 'gemeen' beter dan 'algemeen'. Want "onze vaderen 
spraken van 'gratia communis' en communis is in onze taal niet alge
meen, maar gemeen. 'Algemeen' heet in het Latijn: universalis, ons 
universeel. Dat nu deze beide begrippen practisch vaak op hetzelfde 
neerkomen, betwisten we niet, maar toch bestaat er een onderscheid 
tusschen, dat het beter is niet teloor te doen gaan" ^'). Kuyper ziet het 
onderscheid hierin: "UniverseelhedmêiX. iets wat overal gevonden wordt, 
wat allerwegen geldt, en uit den aard der zaak op een ieder toepasselijk 
is, terwijl omgekeerd communis of gemeen wijst op iets, dat aan zekeren 
kring gemeenschappelijk is. Hier nu is die kring de menschheid, ons 
menschelijk geslacht, en aan dezen kring is deze gratie gemeenschappe
lijk" ^^). Gemeenschappelijk aan verkorenen en niet-verkorenen *'). 
Waar hier sprake is, "niet van iets wat van nature in ieder gevonden 
wordt, maar van een aan den kring der menschheid gegeven goed, hebben 
onze vaderen dan ook zeer terecht niet van gratia universalis gesproken, 
maar van gratia communis. 'Universele gratie' was een term bij hun 
tegenstanders geliefd" **). 
In de tweede plaats is gratie als term juister dan genade. Door het 
spraakgebruik wordt 'genade' immers "zoo eenzijdig voor 'zaligmakende' 
genade . . . genomen, dat hier een algemeener woord verkieslijker scheen. 
'Gratie' is het nog algemeen gebruikt woord voor stuiting van executie; 
en overmits nu in ons breed betoog juist van die genade gehandeld 
wordt, die de executie van Gen. 2 : 17 stuitte, scheen 'gemeene gratie' 
niet zoo oneigenlijk het karakter zelf van ons onderwerp uit te druk
ken" 25). 
Aan de hand van bovenstaande gegevens ons oriënterend, zouden we 
kunnen zeggen: De gemene gratie is die genade van God, die als gemene 
gratie niet universeel en van nature in ieder gevonden wordt, maar 
binnen de kring der mensheid, aan verkorenen en niet-verkorenen ge
meen, een gegeven goed is; en die als gemene gratie niet zaligmakend is, 
maar slechts de zonde en haar gevolgen (en zo de executie van Gen 2, 
17) stuit. 

» ) I, 8 V. 
" ) III, 146. 
»») t.a.p. 
" ) II, 223 V. 
»«) III, 146. 
" ) III, 147. 
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Binnen de kring der mensheid, zegt Kuyper hier. Maar in I, 9 evenals in 
Loc. de Foedere, 119 diet, lezen wij, dat "tot op zekere hoogte ook de dieren 
in de 'algemeene' genade deelen. Zie het maar in Gen. 9 : 9 en 10" (I, 9). 
Kuyper deelt dit mee om kras en scherp te doen uitkomen, dat in de gemene 
gratie van particuliere, persoonlijke genade volstrekt geen sprake is. "Ze 
draagt op zichzelve geen enkele zaligmakende kiem in zich, en is daarom van 
een geheel andere natuur dan de particuliere of de Verbondsgenade" (I, 9). 
Kuyper gebruikt, hoezeer hij de term 'gemene gratie' ook afgrenst tegen de 
term 'algemene genade', beide uitdrukkingen in zijn oeuvre promiscue. Erg 
zwaar heeft hem deze terminologische kwestie kennelijk niet gewogen. 

§ 3. Het Schrifthewijs. 

Wij zullen in onze studie geen volledig overzicht geven van alle bijbel

gedeelten, die Kuyper in zijn leer van de gemene gratie ter sprake brengt. 
Dat is ook niet nodig, als wij maar aandacht schenken aan een vijftal 
plaatsen, die voor Kuyper wel de pijlers vormen waarop de leer van de 
gemene gratie kan rusten. Het zijn: 1. Gen 9; 2. Gen 2, 17; 3. Gen 3; 4. 
Joh 1; 5. Rom 1 en 2. Van belang is ook, vooral door latere discussies 
over Kuypers leer, Openb 21, 26. 

1. Genesis 9  Het noachietisch verbond. "Het vaste geschiedkundige 
uitgangspunt voor het leerstuk van de gemeene gratie ligt in de Ver

bondssluiting van God met Noach, na den Zondvloed. Op deze veel

zeggende en beslissende gebeurtenis is in den lateren tijd niet genoeg de 
aandacht gevestigd. Men is te spoedig op Abraham en de Patriarchen 
overgegaan, en hierdoor is de gewichtige beteekenis van het Noachie

tisch Verbond op den achtergrond geraakt, en daarna schier ver

geten"^®). Om de betekenis ervan weer te verstaan, wijst Kuyper op twee 
geweldige omkeringen, die zich in de toestand van deze aarde hebben 
voorgedaan. De eerste ommekeer in de toestand van deze aarde is ter

stond na de zondeval tot stand gekomen. "De wereld, zooals God ze 
eens geschapen had, was in den vloek ondergegaan, en een geheel andere, 
droeve, sombere gedaante van diezelfde aarde was tot aanzijn gekomen. 
Dit nu kan uiteraard niet anders dan door geweldige werkingen van de 
elementen tot stand zijn gekomen, en het vermoeden ligt voor de hand, 
dat we in de woeste toneelen, die de natuur thans nog in menige land

streek aanbiedt, o.m. ook de resultaten van wat toen plaatsgreep voor 
ons hebben" ^^). Op die "ontredderde en verwilderde wereld" heeft toen 
het geslacht van Adam tot Noach geleefd. Tot op Noach echter "golfde 
alles in gestadige onrust, en was der verandering onderworpen" ^^). 
Maar dan komt in de zondvloed "een tweede machtige onderstboven

keering.. . , die nogmaals de toen bestaande aarde op geweldige wijze 
gescheurd, verbroken en in heel haar aanschijn gewijzigd heeft, en het is 

»•) I, 11. . ■' ■; 
") I. 16. 
") I, 18. 
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op die ten tweeden male verbrijzelde en omgebogen aardkorst, dat na 
den Zondvloed de tegenwoordige ontwikkeling van ons geslacht be
gonnen is" ^'). Daarin ligt nu juist de betekenis van het noachietisch ver
bond, dat het na de periode van onrust (van Adam tot Noach) een 
nieuwe stand der dingen bezegelt, die onveranderd zal blijven be
staan tot aan het einde der dagen *"). Gen 8, 22 getuigt daarvan: 
"Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en 
hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden". Daarin ligt 
toch opgesloten, "dat de gang van het leven eerst na den Zondvloed tot 
geregelde, vaste orde is gekomen" ^^). Deze "bestendigheid van de thans 
bestaande orde van zaken voor wat heel ons aardrijk, en het menschelijk 
leven op dat aardrijk, betreft", is dus bezegeld in het noachietisch ver
bond »2). 
Dit verbond kan onmogelijk particulier zijn. Gen 9, 8—17 laat "tot 
zesmalen toe" uitdrukkelijk uitkomen, "dat we hier niet staan voor 
een Verbond van particuliere, maar voor een Verbond van gemeene 
gratie" ^^). Heel het menselijk geslacht, ja alle levende ziel en de gehele 
aarde worden in dit verbond immers betrokken. Maar dan is het "bijna 
niet te verstaan, hoe men, in strijd hiermee, en deze stellige, tot zesmalen 
toe herhaalde uitspraak niet achtende, nochtans het algemeen karakter 
van dit Verbond heeft weggeredeneerd en bijna ontkend. Alleen valsche 
geestelijkheid bewoog hiertoe" **). 
Tot nader bewijs van het niet-particuliere karakter van het noachietisch 
verbond voert Kuyper nog twee dingen aan: In Gen 9, 1-17 wordt de 
naam God gebruikt en niet de verbondsnaam Heere (die wel gebezigd 
wordt waar sprake is van het zaligmakend verbond der particuUere 
genade in Gen 3 en ook weer in Gen 9, 26, waar Sem de zegen van de 
Messias ontvangt**). En wat de deur dichtdoet: De belofte van het 
noachietisch verbond . . . "sluit hoegenaamd niets geestelijks in. Ze houdt 
niets anders in, dan dit ééne: 'De wateren zullen niet meer wezen tot 
een vloed, om alle vleesch te verderven'. Dit alleen. Niets anders. Er 
staat geen woord meer bij" '*). 
Welke veranderingen vertoont de wereld van na de zondvloed? In de 

=») I, 16. 
'») I, 18. 
" ) I, 174. Cf. I, 12, 92. 
" ) I, 18. 
" ) I, 21 V. Kuyper telt de zes aanduidingen van het noachietisch verbond als een 

verbond van gemene gratie aldus: 
1. Gen 9, 9 - Met u en uw zaad na u. Er staat eigenlijk 'ulieden'. Ook Japhet 

en Cham en hun nakomelingen zijn dus in dit verbond opgenomen. 
2. Gen 9, 9 en 12 - en met alle levende ziel. 
3. Gen 9, 13 - verbond tussen Mij en de aarde. 
4. Gen 9, 15 - Het verbond hetwelk is tussen Mij en tussen alle levende ziel, 

van alle vlees dat op de aarde is. 
5. Gen 9, 16 - idem. 
6. Gen 9, 17 - idem. 

•*) I, 22. 
'») t.a.p. 
" ) I, 23. 
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eerste plaats, zoals wij reeds hebben gezien, veranderingen in de natuur. 
Onder Gods voorzienig bestel kregen "de natuurlijke verhoudingen op 
deze aarde" zulk een gedaante en gestalte, dat de uitvoering van Gods 
belofte om geen zondvloed meer te zenden, verzekerd was *^). Maar 
hierbij bleef het niet. "De genadiglijk reddende hand Gods richtte zich 
niet alleen op de elementen der natuur, maar ook op den mensch zelven. 
In het leven van den mensch trad aanmerkelijke verandering in" *^). 
Daarover geeft vooral Gen 9, 1-7 ons uitsluitsel. Vier belangrijke zaken 
vragen daar onze aandacht ^*): 
Aan de mens wordt zedelijke overmacht over al het gedierte gegeven 
(9, 2). "Het vraagstuk om zich als menschenwereld tegenover de dieren
wereld te beveiligen en staande te houden, was toen het machtige pro
bleem, dat vanzelf op den voorgrond trad, en het is nu met het oog op 
de benauwdheid en de vreeze, die deswege 's menschen hart deed in
eenkrimpen, dat God na den Zondvloed allereerst te dien opzichte ons 
menschelijk geslacht geruststelt" *"). 
Aan de mens wordt verlof gegeven om zich met het vlees der dieren te 
voeden (9, 3). "Ook al was vroeger het eten van vleesch gangbaar, toch 
was de oorspronkelijke scheppingsordinantie, die den mensch het plan-
tenrijk voor zijn voeding aanwees, nog nimmer in dien zin aangevuld en 
uitgebreid. En dit is het nu wat na den Zondvloed gebeurt" *^). 
Het is de mens verboden rauw vlees te eten met zijn bloed (9, 4). Rauw 
vlees met het nog warme bloed verslinden, is goed voor een roofdier, 
maar niet voor een mens. "Het roofdier valt zijn prooi aan, en zet er 
klauw en tanden in. En zoo ook doet de verdierlijkte mensch, die waant 
zelf een eigen recht op het dier te hebben, het daarom aanvalt, neervelt 
en verslindt. En tegen dien onheiligen en dierlijken toestand stelt God nu 
een toestand van orde over" *^). De grenslijn tussen mens en dier mag 
niet worden uitgewist, en dat zou gebeuren wanneer de mens zich als een 
roofdier op dieren- of op mensenvlees (vs 5 doelt o.a. op kannibalisme) 
werpt om het te verslinden. "De diepgaande tegenstelling tusschen ons 
menschelijk geslacht en de dierenwereld moest tegen verzwakking en 
verflauwing gevrijwaard"*'). Deze Goddelijke ordinantie verzekert nu 
"het menschelijk karakter der menschelijke samenleving" **). 
In de vierde plaats wordt met het gebod van de doodstraf de overheid 
ingesteld (9, 6). Het leven is wel beschermd tegen de dood vanuit de 
dierenwereld. "Het roofdier is teruggedrongen, en ondergang is zijn toe
komst" **) (vs 5a). Maar "niet minder ernstig . . . is het tweede gevaar, 

") I, 32. 
»») t.a.p. 
") I, 37. 
") I, 38. 
") I, 40. 
") I. 45. 
") I, 46 V. 
") t.a.p. 
") I, 51. 
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dat de menschheid in onderlingen moord zichzelve verniele"*®) (vs 5b 
en 6). Uitvoerig verdedigt Kuyper, dat vers 6 ("Wie des mensen bloed 
vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden") ons de instelling 
van het overheidsgezag tekent. De conclusie van zijn exegese is, "dat de 
Christelijke kerk steeds terecht in deze woorden, niet een profetie, maar 
een gebod, een ordinantie heeft gelezen, en dat God in dit woord aan 
den mensch de plicht oplegt, om den moordenaar aan den lijve te 
straffen. Dit nu leidt onmiddellijk tot den vraag, aan welken mensch 
hier deze verplichting wordt opgelegd, en dan toont de zaak over
tuigend, dat niet kan bedoeld zijn: een ieder die wil, maar dat de aan
wijzing van den hier bedoelden mensch naar vasten regel en orde moet 
plaats hebben; en in zooverre had Luther volkomen gelijk met te zeggen, 
dat hier de officiëele instelling van de Overheid ligt, en onze Kant-
teekenaren met op te merken, dat het recht der Overheid hier bevestigd 
wordt" *''). Vóór de zondvloed is er "nog niets dan het vaderlijk gezag, 
en het vaderlijk gezag houdt geen recht in, om het kind te doeden. Uit 
het vaderlijk gezag kan al zoo bij overdracht hier niets voor de Overheid 
worden afgeleid. Maar na den Zondvloed heeft nu die opdracht van 
gezag, in de toekenning van het recht over leven en dood plaats" **). 
De 'nieuwe stand der dingen' na de zondvloed komt in het menselijk 
leven, behalve in de bepalingen van Gen 9, 2-6, ook nog in iets anders 
uit. Het leven van de mens verandert namelijk ook opmerkelijk door een 
kortere levensduur. "Terwijl Noach een leeftijd van tien eeuwen bereikt, 
daalt die leeftijd bij Sem reeds op zes eeuwen, bij Heber op vier, bij 
Serug op twee, en bij Abraham reeds op een levensduur, die van den 
onze niet zooveel verschilt. En ook werd de menschelijke ontwikkeling 
vervroegd, want terwijl vóór den Zondvloed Methusalem eerst op een 
leeftijd van 187 jaren zijn zoon Lamech genereerde, wordt aan Sem zijn 
zoon Arphachsad reeds geboren toen hij 100 jaar oud was, en kreeg 
Arphachsad zijn zoon Selah reeds op 35-jarigen leeftijd. Bij Abraham is 
de orde der dingen reeds dermate gewijzigd, dat de geboorte van Isaak 
bij hem een wonder heette op een leeftijd, toen Methusalem nog bijna een 
eeuw leven moest, eer hij zijn kind kreeg. Dit te willen verklaren uit een 
langzame verachtering van ons geslacht is ongerijmd. In de 2000 jaren 
vóór den Zondvloed blijft de levensduur zich over eeuwen uitstrekken: 
Adam leefde 930 jaren, en Noach, die twintig eeuwen later leefde, haal
de de 950 jaren, en leefde dus nog 20 jaren langer. Van langzame ver
achtering vóór den Zondvloed dus geen spoor. De daling in levensduur 
na den Zondvloed is plotseling, en gaat telkens met twee eeuwen tege
lijk" *'). De verklaring ligt voor de hand: Het lange leven van eertijds 
moest wel sterk bijdragen tot de ontwikkeling van boosheid en onge
rechtigheid. "Nu nog zijn oude zondaars altoos het gevaarlijkst. En wat 

") I, 51. 
" ) I, 69 V. 
*8) I, 70. 
" ) I, 90 V. 
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moet dan niet de uitbreking van ongerechtigheid geweest zijn, toen zulke 
'oude zondaars' acht en meer eeuwen voor den boeg hadden, om hun 
boosheid te voleinden". De kortere levensduur is dus weer een factor, 
die de ongerechtigheid stuit ^^). 
Hebben we hierboven Kuypers bespreking van het noachietisch verbond 
kort weergegeven, thans rest nog de vraag: Waarin ziet Kuyper het 
genaJe-karakter van dit verbond? Hierin: "Als Noach met de zijnen uit 
de arke is gegaan, verneemt ge niets dan taal ter bemoediging en ter 
geruststelling. Hiertoe nu bestond aanleiding. Het feit toch, dat heel de 
bestaande samenleving der menschen verzwolgen en verdwenen was, en 
dat Noach met zijn klein gezin daar plotseling eenzaam en verlaten op 
de uitgeledigde aarde stond, die nog al de teekenen der verwoesting 
toonde, en die de lijken van mensch en vee in gansch groote menigte 
droeg, moet voor Noach en de zijnen zoo onvergelijkelijk aangrijpend en 
hartverscheurend zijn geweest, dat ge het u zoudt kunnen voorstellen, 
zoo krankzinnigheid aller deel ware geworden. Zouden ze dus den 
levensmoed en de levensenergie terugkrijgen, om na die ontzettende ge
beurtenissen een nieuw leven der menschheid te beginnen, dan was het 
noodig, dat hun God hen in genade opzocht, en hun wankelende 
schreden op den pijnlijken weg ondersteunde. Daaraan beantwoordt de 
verschijning des Heeren na den Zondvloed dan ook geheel. Schier enkel 
woorden van bemoediging en vertroosting komen aan het geredde men-
schelijk geslacht toe, en de gemeene gratie werkt van deze ure af niet 
meer, gelijk ze reeds sinds eeuwen werkte, maar ze wordt thans ook uit
gesproken, en als gratie, als genade geopenbaard" ^^). Reeds in de defi
nitie van 'verbond' ligt voor Kuyper dit genade-karakter opgesloten: 
"Als God met zijn schepsel in een Verbond treedt, is zulks een daad van 
gunste, van neerbuigende goedheid, van genade" ^^). Of: "Verbonds
sluiting is een daad van vriendschap" ^*). 
Wat Kuyper hier algemeen stelt, werkt hij bij de bijzonderheden van het 
noachietisch verbond uit. Heel duidelijk, en dan met een rechtstreeks 
beroep op de Schrifttekst, als hij de hierboven gereleveerde vier bepalin
gen uit Gen 9, 2-6 gaat bespreken. Immers Gen 9, 2-6 staat geklemd 
tussen 9, 1 en 9, 7, waar de "toespraak van God Almachtig aan de ge
redde menschheid" begint en eindigt met "zegen te spreken" ^*). Kuyper 
schrijft: "Er staat niet: 'En God sprak tot Noach', maar uitdrukkelijk: 
'En God zegende Noach en zijne zonen'. Men doet uit dien hoofde aan 
de beteekenis van het gezegd verhaal te kort, zoo men dit karakter van 
zegenende genade alleen in vs 1 en vs 7 zoekt, en het uitsluit van wat 
daar tusschenin ligt. Slechts zooveel mag toegegeven, dat in vs 1 en 7 dit 
zegenende karakter meer regelrecht uitkomt". De tussen deze verzen in-

»») I, 91. 
") I, 290 V. 
") I, 291. 
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gesloten "vier s tukken" zijn dan als uitingen van genade op te vatten **). 
H e t is genade als door heel de nieuwe stand der dingen in de natuur, in 
de verhouding mens - dier, door de overheid, door de verkorting van de 
levensduur, de algemene verwildering van de mens vóór de zondvloed 
niet meer terug kan keren. Toen heette het (Gen 6, 5), "da t al het ge-
dichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was" , 
terwijl na de zondvloed Gen 8, 21 zich bepaalt to t de constatering van 
het eenvoudige en veel minder scherp geteekende feit, d a t "het gedichtsel 
van 's menschen har t boos is van zijne jeugd a a n " ^^). 

De kortere levensduur na de Zondvloed is voor Kuyper dus een bewijs van 
Gods genade. Maar als hij direct na de zondeval de gemene gratie ook voor het 
lichaam van de mens ziet intreden, heet het: "Aan den eersten mensch wordt 
niet alleen levensverlenging, maar zelfs een levensverlenging van eeuwen 
geschonken, en dat velen gepoogd hebben, die lange levens der oud-patriarchen 
weg te cijferen, is alleen wijl zij de groote genade niet verstonden, die in het 
rekken van het leven der oudvaderen, niet enkel voor henzelven, maar voor 
heel ons geslacht gelegen was" (I, 263). Hier is verlenging van de levensduur 
genade! Valt dat te rijmen: Verlenging en verkorting der levensduur heide 
genade? Het wordt ons niet duidelijk, wanneer Kuyper I, 279v het volgende 
zegt: "Zoo is dus alles in harmonie. Juist bij de mindere 'gemeene gratie' vóór 
den Zondvloed hoorde de sterkere sparing van het lichaam. En omgekeerd was 
het een meerdere genade, dat na den Zondvloed aan dezen langen levensduur 
een eind werd gemaakt, en de overgroote lichaamskracht slonk. Hierin toch 
school een verzwakking van het vleesch, die, gepaard gaande met een sterking 
van den geest, van twee kanten tegelijk op hetzelfde doel aanstuurde, om 
namelijk een menschelijken levenstoestand te scheppen, waarin de heerschappij 
van den sterkeren geest over het zwakkere vleesch, een minder verwilderd 
menschelijk leven zou te voorschijn roepen". Wij stellen twee vragen. 
Als de lange levensduur een meer verwilderd menselijk leven moet oproepen, 
hoe kan Kuyper dan (in hetzelfde verband, vlak voor de zojuist geciteerde 
passage) zeggen, dat de gemene gratie vóór de zondvloed "een sterke (! J. D.) 
uitwerking op het lichamelijk bestaan van den mensch" heeft gehad, of ook, 
dat de gemene gratie vóór Noach in de longaevitas der eerste geslachten "een 
hooger exponent" vertoont (Loc. de Foedere, 118 diet, 125)? Spreekt Kuyper 
van meerdere genade (na Noach) en van mindere genade (voor Noach), dan 
had men mogen verwachten, dat hij aan de gemene gratie vóór Noach geen 
sterke, doch een zwakke uitwerking op het lichamelijk bestaan van de mens 
zou hebben toegeschreven. Zwak in deze zin, dat door niet-verkorting van de 
levensduur de zonde onbeperkter kon uitbreken. 
Onze tweede vraag: Als Kuyper in de lange levensduur toch ook een bewijs van 
Gods (al is het mindere) gemene gratie wil blijven zien, hoe komt daarin dan 
nog het genade-ka.Ta.kter uit (stuiting van de zonde)? De zonde werd door de 
lange levensduur immers niet gestuit, doch bevorderd. 
Om Kuyper geheel recht te doen, moet men bedenken, dat reeds het "louter 
doen voortbestaan van ons geslacht" volgens hem genade is (II, 608). De ont
vangers van het (lange) leven hebben geen recht op dit gegeven goed - het is 

" ) I, 37. 
" ) I, 275. 
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daarom genade-goed. Wij moeten hier dus het aspect van de schenking en niet 
dat van de werking voor ogen hebben, wil de longaevitas het karakter van 
genade behouden. Maar ook zo bUjven wij vragen. Want als "de stuiting van 
de zonde en van haar gevolgen . . . het eigenlijke wezen der gemeene genade" 
uitmaken (I, 246), hoe kan men dan in een geval als de longaevitas de werking 
buiten beschouwing laten, ja nog sterker: constateren, dat de werking der 
longaevitas de zonde niet stuit, doch wel moet bevorderen, en dan tóch van 
gemene gratie spreken? 

2. Genesis 2, 17 - "Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij den dood 
sterven". De gemene gratie, die met het noachietisch verbond "haar meer 
vaste gestalte" *̂ ) heeft gekregen, dateert echter reeds vanaf het paradijs. 
"Niet pas bij de Arke, maar in het Paradijs ligt haar oorsprong, en om 
de algemeene genade in haar eigenlijk karakter en haar ware natuur te 
verstaan, moeten we deswege op het Paradijs teruggaan" **). Daar "doet 
zich het eenigszins vreemde verschijnsel voor, dat ge eerst iets leest, wat 
naderhand niet uitkomt. Ge leest van den mensch in den staat der recht
heid, dat hem wordt aangezegd: 'Ten dage als gij van dezen boom eet, 
zult gij den dood sterven'. En nu, de mens doet het toch, hij eet van dien 
boom, en hij sterft te dien dage niet. Integendeel, Adam leeft nog won
derbaar lang . . . Nu zeggen we niet, dat het woord van God niet ver
vuld is geworden . . . Maar dit valt dan toch niet tegen te spreken, dat 
het niet zóó uitkwam, als Adam en Eva het wel moesten opvatten, toen 
het gesproken werd. Op den dag zelven, waarop hij zondigde, is Adam 
niet gestorven. Dit feit staat vast. Adam heeft, als we ons zoo mogen 
uitdrukken, op zeer in het oog loopende wijze 'uitstel van executie' ver
kregen; niet op zijn eigen bede, maar uit een vrije wilsdaad Gods. En die 
wilsdaad Gods nu, die teweegbracht, dat Adam dien eigen dag niet 
stierf, maar leven bleef, en nog eeuwenlang voortleefde, is niets anders, 
noch iets minder geweest, dan een zeer machtige daad van algemeene 
genade, die alle menschen, en ook ons persoonlijk aangaat" ^^). Men moet 
de tegenstrijdigheid, die in Gen 2, 17 ligt opgesloten, niet verbloemen. 
"Wat God spreekt is met volstrekt doorziene en volkomen heldere kennis 
van den loop der dingen gesproken, en uit dien hoofde mist ge elk recht, 
om óf dat ten dage weg te redeneren, óf ook iets te kort te doen aan de 
volstrektheid van het sterven, die in de uitdrukking: Gij zult den dood 
sterven, besloten ligt" ^*). Die uitdrukking omvat alles: geestelijke èn 
lichamelijke dood, een totale ontbinding ^i). En deze is met de val niet 
ingetreden. "Vraagt men, hoe dit dan nu met het woord van God is 
overeen te brengen, dan luidt het antwoord, dat zelfs alle moeilijkheid 

" ) I, 18. 
" ) I, 94. 
59) I, 94 V. Ook I, 228 v, 243; II, 86, 606. 
«») I, 212. 
* )̂ I, 205-210. De dood als ontbinding van de band 1. van de ziel aan God, 2. van 

het lichaam aan de ziel, 3. van de mens aan de wereld, 4. van de mens aan de 
mens, komt bij Kuyper veelvuldig voor. Cf. Loc. de Peccato, 93 vv. Werk v. d. 
Heilige Geest, 359 vv; E Voto I, 435 vv, 443 v; II, 206 vv. 

21 



hier weg zou vallen, indien men het zeggen: 'Ten dage, als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven', niet bedreigenderwijze, maar louter voor-
zeggenderwijze opvat. En wel in dezen zin: Het eten van dien boom zal 
u in de zonde brengen, en de zonde heeft tot noodzakelijk gevolg den 
dood, den dood onmiddellijk, den dood tot het einde toe doorgaande, 
maar om er stilzwijgend bij te verstaan: tenzij Ik, uw God, in mijn er
barmen, die doorwerkende gevolgen der zonde stuit" *^). 

De 'tegenstrijdigheid', die Kuyper in Gen 2, 17 hierboven met beslistheid 
poneert, heeft hij in andere schrifturen met evenveel beslistheid verworpen. 
Zie Uit het Woord, 2e serie II, 91; Loc. de Peccato, 97; E Voto I, 75. En niet 
alleen vóór Kuyper zijn Gemeene Gratie schreef, maar ook daarna nog bestrijdt 
hij, dat het 'ten dage' niet in vervulling zou zijn gegaan. Zie S. J. Ridderbos> 
De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper, 31, die uit de 
Heraut van 28 sept. 1913 o.a. citeert, "dat in de bedreiging die in 't Paradijs 
tot het eerste menschenpaar uitging, uitdrukkelijk staat, dat zij 'ten dage', d.i. 
op den dag zelf, dat ze afvielen, den dood zouden sterven, zoodat dit, in 
physischen zin opgevat, op Adam die bijna duizend jaar nog leefde na zijn val, 
ganschelijk niet toepasselijk zou zijn. Men heeft dit dan wel verklaard, door 
te zeggen, dat in zijn verlengd bestaan hem een genade was geschied, maar ook 
hiervan zegt de Schrift ons niets". 
De exegese, die Kuyper in De Gemeene Gratie voordraagt, vinden we ook in 
E Voto II, 203 vv; Loc. de Foedere, 122 (De verklaring: gij zult van binnen 
sterven, en over negen honderd jaar ook van buiten, is "exegetische chicane-
rie"!). Ook komt bij Kuyper de voorstelling voor, dat de gemene gratie pas 
na de zondvloed optrad. Zo A.R. Staatkunde I, 216; II, 387, 433v; Vol
einding III, 78 ("Tot op den Zondvloed blijft de genade geheel uit"). Zie 
S. J. Ridderbos, a.w. 36. 

Kuyper houdt ons ook voor, wat er gebeurd zou zijn, indien Gen 2, 17 
wèl in vervulling was gegaan. "Denk u slechts even in, dat metterdaad 
het sterven op den dag zelven, waarop Adam viel, gevolgd ware, en 
immers heel de geschiedenis dezer wereld zou afgesneden zijn geworden. 
Er zou geen menschelijk geslacht ontloken zijn. Vóór de val hadden 
Adam en Eva, naar luid van het Bijbelsch verhaal, nog geen kinderen. 
Stel dus, dat het woord des Heeren: 'Ten dage als ge daarvan eet, zult 
ge den dood sterven' letterlijk alzoo vervuld ware, zoo zou met hun 
sterven heel de wortel van ons geslacht zijn weggestorven, en geen onzer 
zou ooit op aarde geboren zijn geweest. Is het nu de 'algemeene genade' 
waardoor onvoorziens Adams aanzijn op deze aarde verlengd is, dan 
volgt hieruit, dat ook uw leven, uw geboren zijn, uw bestaan als mensch 
niet enkel uit de schepping komt, maar een daad is, die ook wortelt in 
genade. De volstrekte en rechtstreeksche doorwerking van de zonde zou, 
ware ze niet gestuit, in één doodvonnis heel het menschelijk geslacht 
vernietigd hebben" ̂ ^). 

«2) I, 213. 
•») I, 95. 
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Zonder gemene gratie zou er geen historie zijn (II, 28); zou het getal der 
rampzaligen zich tot twee beperkt hebben (I, 215); zou "alles als met één 
ontzettenden donderslag" ineengestort en in de hel verzonken zijn (II, 61. Cf. 
II, 398, 419, 611); zou "ons gansche menschelijk geslacht, met al dien ver
borgen schat van uitnemendheden, dien God de Heere in Adam besloten had, 
plotseling verdwenen zijn" (I, 218). Zie ook Loc. de Foedere 118 diet.; Loc. 
de Magistratu, 22 diet.; Tweeërlei Vaderland, 10. 
Er zijn in De Gemeene Gratie echter ook uitspraken te vinden, waarin de 
ontstentenis van de gemene gratie niet zulke plotselinge effecten vertoont. Wat 
te denken van I, 457: "Ware de gemeene gratie in het Paradijs na den val 
niet tusschen beide getreden, dan zou de ontwikkeling van ons menschelijk 
leven zoo goed als geene (curs. van ons, J. D.) zijn geweest"? Of waar blijft 
het onmiddellijk verzinken in de hel, als Kuyper schrijft: "Denk u de 'gemee
ne gratie' geheel weg, en reeds lang voor den Zondvloed zou geheel ons men
schelijk geslacht niet enkel geheel verwilderd, maar in krankzinnigheid, zelf
moord en algehele verdierlijking onder zijn gegaan" (II, 119v), zodat er "ten
slotte (curs. van ons, J. D.) niets dan één machtige wildernis (zou) zijn over
gebleven" (I, 495)? Hetzelfde vragen we ons af, als we lezen, dat "zonder de 
gemeene gratie de vernietiging van het Gezinsleven reeds voor vele eeuwen 
zou gelukt zijn" (III, 300). K. Schilder heeft de vinger gelegd bij het volgende 
citaat: "Ware geen gemeene gratie ingetreden, dan zou het oordeel en de 
straf in het Paradijs terstond finaal zijn ingegaan, en het Paradijs weggezonken 
zijn in de hel, om ons allen saam terstond en voor altoos met een eeuwigen 
dood te overstromen" (II, 528). Schilder zegt hiervan: "Men lette. . . in het 
citaat op de woorden: 'ons allen'; zij impliceren toch de natuurlijke evolutie 
van het menschengeslacht uit het gevallen eerste menschenpaar", {Heid. Gat. 
III, 233). Inderdaad valt dit 'ons allen' moeilijk te rijmen met het getal der 
rampzaligen, dat zich volgens I, 215 tot twee beperkt zou hebben. Wèl is 
het de vraag (afgedacht van de tegenstrijdigheid met I, 215), of Kuyper toch 
niet aan dit 'ons allen' zou hebben willen vasthouden. Wij denken daarbij 
aan een passage in Uit het Woord, 2e serie I, 284, waar Kuyper schrijft, dat 
God "in zijn volste recht (zou) zijn geweest, indien Hij, zonder iets meer, 
Adam met al de levenskiemen die hij in zijn lendenen droeg, ter helle had doen 
varen" (curs. van ons, J. D.). Daar zouden 'wij' dus ook bij geweest zijn! 
Deze organische beschouwing van ons begrepen zijn in de lendenen van Adam 
komt bij Kuyper meer dan eens voor. Zie Uit het Woord, 2e serie I, 123v, 
284; II, 81, 102; E. Voto I, 101; Loc. de Deo III, 241 (het menselijk geslacht 
zou zijn weggestorven). Overigens rijzen zo weer volgende vragen in verband 
met Kuypers creatianisme, G.G. II, 390 v, 438; E Voto I, 49 v; Loc. de 
Providentia, 44v; Loc. de Homine, 60 diet., al is dit creatianisme gematigd. 
Zit W. H. Velema, De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, 89 vv. 
Kuyper is van tegenspraak met zichzelf op het onderhavige punt niet vrij 
te pleiten. Toch is het geluid van de eerste serie uitspraken (wèl een onmid
dellijke finale voltrekking van het vonnis) sterker dan dat van de tweede 
serie (enige ontwikkeling, tijdsduur veronderstellend). 

3. Genesis 3. Ziet men in de zonde "een doodelijk snelwerkend gif, dat , 
zonder stuiting, terstond tot den geestelijken, tijdelijken en eeuwigen 
dood leidt" **), dan springt de werking van de gemene gratie direct na 

««) I, 252. 
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de zondeval duidelijk in het oog. Kuyper vraagt aandacht voor de vol
gende feiten. 
In de drie vonnissen, uitgesproken over de slang, Eva en Adam, straalt, 
ondanks het oordeel, genade door. In het vonnis over de slang de parti
culiere genade en in het vonnis over Adam en Eva de gemene gratie ^^). 
Immers, al zal de vrouw met smart kinderen baren, de "baarmoeder van 
alle menschelijk leven" wordt toch ontsloten. "Ware de volstrekte dood 
ingetreden, de moeder in Eva, waaruit heel ons menschelijk geslacht 
moest voortkomen, zou voor altoos gesloten zijn geworden" ^^). En 
Adam mag dan slechts in het zweet zijns aanschijns uit een vervloekte 
aardbodem voedsel kunnen halen, hij zal toch brood eten. Zowel het 
ontstaan als de onderhouding van het leven zijn door de gemene gratie 
mogelijk geworden *^). 
Ook het feit, dat God de mens kleding verstrekt, getuigt van gemene 
gratie. "Wie toch weet, wat het zegt, of een wild volk nog zoo goed als 
naakt loopt, of dat een ontwikkeld volk, zelfs onder heeten hemel, zich 
kleedt, moet gevoelen, hoe reeds in dit ééne feit der kleeding de ont
sluiting van een wereld van ontwikkeling ligt, die nog steeds voortgaat 
haar wonderen, natuurlijk mèt haar zonden, ons te ontsluieren" ^^). 
De stuiting van de zonde en van haar gevolgen komt na de val ook 
onmiddellijk uit in de zelfbeschaming bij de mens. "Stelt ge u voor, dat 
Satan na zijn val, zich op gelijke manier in zelfbeschaming zocht te ver
schuilen? Immers neen. Een Satan schaamt zich niet over zijn vermetelen 
opstand tegen God, maar roemt er in, en steekt den trotschen kop, God 
tartend, voor den Driemaal Heilige omhoog . . . Neemt ge dus voor een 
oogenblik aan, dat in Adam en Eva de zonde op eenmaal, als een snel-
werkend gif, ten einde toe ware doorgegaan, dan wordt hun berouw, 
hun zelfbeschaming, hun schuilen voor elkander en voor God volkomen 
onverklaarbaar" ^*). Het was wel geen "berouw naar God . . . droefheid 
naar den Eeuwige of ook zaligmakende onrust der consciëntie. Daarvan 
blijkt niets. Veeleer doet hun berouw aan het berouw van een Ezau 
denken. Maar vergeet niet, zelfs in het berouw van een Ezau, ja, van een 
Judas, spreekt de gemeene genade. Satan heeft nooit berouw en kan geen 
berouw hebben" ''*). 
Zelfs de poging, die Adam en Eva doen om zich te verontschuldigen, 
laat zich niet verklaren zonder gemene gratie. "Satan zou zich nooit 
verontschuldigd, maar zich driestweg op zijn kwaad verhoovaardigd 
hebben". Bij Adam en Eva blijkt echter uit elk woord, "dat ze om wat 
liefs wilden, dat ze niet van den boom gegeten hadden" ^'). 
Ook het feit, dat God de gevallen mens opzocht, is zonder gemene gratie 

«») I, 233. 
««) I , 230. 
«') I, 230 vv; cf. Loc. de Foedere, 118 diet. 
»s) I, 264; cf. II, 467-475. 
«») I, 246 V. 
'») I, 247. 
'1) I, 248. 
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niet denkbaar. "Ware de zonde terstond in Adam en Eva voleind ge
weest, en niet gestuit, dan ware dit zoeken ondenkbaar geweest. God 
zoekt Satan nooit, maar stoot altoos Satan af en stelt hem ten weder
partijder" '2). 

4. Johannes 1. Van Joh 1, 4: "In Hem was het leven, en het leven was 
het licht der mensen", geeft Kuyper de volgende uitleg: "De mensch 
heeft zijn licht niet van elders, noch uit zich zelf, noch schiep hij het. 
Hij leeft door het eeuwige Woord. Het eeuwige Woord, dat hem be
staan doet, is zijn leven. En dat leven verheldert in zijn bewustzijn tot 
licht. Tot alzijdig licht. Licht in het verstand, licht in zijn wilskeuze, 
licht in zijn gemeenschapsleven, licht in zijn zedelijk bestaan, licht in zijn 
kunst en wetenschap, licht in het oog der ziel, waarmee hij zijn God 
ziet"") . Nu breekt echter "die spiegel, waarin het eeuwige Woord 
Zichzelven afspiegelde. Er komt zonde" "*). Dan is het echter met de 
openbaring van het eeuwige Woord niet afgelopen. Immers zelfs de hel 
bestaat door het eeuwige Woord. "Alleen maar, het is nu alles duisternis 
geworden. Doch ziehier nu de 'gemeene gratie'; het eeuwige Licht heeft 
de duisternis op aarde niet tot 'buitenste' duisternis laten worden. Ware 
er geen scheidende, geen weerhoudende genade uitgegaan, niets zou het 
zich al meer verdonkeren van de duisternis in stikdonkeren nacht hebben 
kunnen afweren. Maar die stuiting der gemeene gratie is gekomen"''''). 
Hier is sprake "van een opzettelijke daad van het eeuwige Woord. Hij 
(Johannes) zegt niet dat het Woord ook in de duisternis was. Dat sprak 
vanzelf. Maar hij betuigt dat het Woord in de duisternis inscheen. Zoo 
inscheen, dat de verdonkering niet al door kon gaan. Dat er schemering 
te midden van de duisternis overbleef. En die schemering te midden van 
de duisternis, die stralen van licht door de nevelen heen in de duisternis 
geworpen, dat is de gemeene gratie" ^''). Het aspect van genade wordt 
nog geaccentueerd door wat Johannes laat volgen: "(En het licht schijnt 
in de duisternis), en de duisternis heeft het niet begrepen" (vs 5b). Deze 
weerstand laat ons immers de gemene gratie zien als "in dieper zin 
gratie, erbarmende genade, omdat de duisternis zich sterkte tegenover 
dit uitstralend licht, het niet greep, niet indronk en niet inzoog, maar het 
veeleer, voor wat aan haar stond, in eigen zelfverdonkering poogde uit 
te bannen" ̂ ^). 
Ook VS 9 ("Dit was het waarachtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk 
mensch komende in de wereld") spreekt volgens Kuyper weer duidelijk 
van gemene gratie. "Een iegelijken mensch, kan noch mag . . . anders 

" ) I, 249. 
" ) I, 398. 
'«) I, 398 V. 
">) I, 399. Cf. I, 409: Zonder gemene gratie zou het een egyptische duisternis zijn 

geworden, maar nu is zij getemperd "tot een verdonkering wel in dichte nevelen, 
maar dan toch in nevelen, die nog een schemerlicht doorlaten". 

'•) t.a.p. 
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worden verstaan, dan van zoodanige werking die van den Christus *̂) 
op ieder mensch, hoofd voor hoofd, uitging. En zoodanige werking nu 
ligt niet op het terrein der particuliere genade, maar kan alleen op het 
erf der gemeene gratie liggen. Wat een iegelijk mensch aangaat, is niet 
particulier, maar algemeen. En zoo moeten dan ook de woorden: komen

de in de wereld, niet verstaan worden van het Licht, maar van een 
iegelijken mensch. Een iegelijk mensch wordt van de ure af dat hij in de 
wereld komt, d.i. van zijn geboorte als mensch af, door dat Licht be

straald. Iets wat onze Kantteekenaren zeer terecht verklaren van het 
redelicht, 'dat in den gevallen mensch nog is overgebleven, om hem 
eenige kennisse van Gods nature en dienst bij te brengen, doch niet 
strekkende ter zaligheid'. Juist dus 'de algemeene genade', daarin uit

komende, dat het eeuwige Woord de wereld niet verliet, maar er met zijn 
Licht in stralen bleef" ''^). 

5. Romeinen 1 en 2. In brede trekken tekent Paulus "de goddeloosheid 
in de afgoderij, de ongerechtigheid in de verregaandste zedeloosheid" **). 
Toch moet men niet zeggen, dat deze wereld, waarover zich de toorn 
Gods openbaart, tot een hel geworden is. Rom 1, 32 ("dewelke, daar zij 
het recht Gods weten . . . " ) en Rom 2, 14 en 15 ("wanneer de heidenen, 
die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn, dezen 
de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet, als die betonen het werk 
der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de 
gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende") 
spreken een andere taal^^). 
Over Rom 2, 14 en 15 maakt Kuyper de volgende opmerkingen: 
De heidenen hebben in hun harten nog iets geschreven. God heeft zijn 
oorspronkelijk geestelijk werk in de mens niet geheel weggenomen uit de 
gevallen zondaar, maar heeft nog altijd "eenig Goddelijk handschrift in 
hun h a r t . . . overgelaten" ^^). Er staat echter niet, dat de heidenen "de 
wet zelve nog in hun hart geschreven hebben, maar 'het werk der wet', 
als om te doelen meer op een practische aandrift dan op een klare 
zuivere kennisse. Maar wat men hierop ook afdinge, er staat duidelijk, 
dat er in het hart van den gevallen zondaar nog altoos iets van het oor

spronkelijk Goddelijk handschrift over is" ®̂ ). 
Dit overblijfsel van de wet in het hart van de gevallen zondaar "wordt 
door de Goddelijke genade nog tot op zekere hoogte levendig in h e n . . . 
gehouden. Immers er volgt, dat 'de consciëntie in hem medegetuigt', d.i. 
aan dit overblijfsel van de wet in hun hart getuigenis geeft en er nog een 
Amen op zegt" ^*). 

'*) De naam 'Christus' kan verwarring wekken. Kuyper bedoelt kennelijk niet alleen 
een verlichting na Bethlehem, cf. I, 404. 

■"») I, 404 V. 
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" ) I, 411. 
82) II, 17. 
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Als er staat, dat "hun gedachten onder elkander hen beschuldigen of ook 
ontschuldigen, d.i. onschuldig verklaren", dan wijst deze "private en de 
publieke velling van het vonnis over elkander" er op, dat God "door zijn 
gemeene gratie zekere algemeene denkbeelden over recht en onrecht, over 
goed en kwaad ook in de samenleving der menschen in stand hield" *^). 
Als de apostel zegt: "Indien de Heidenen die de wet (van Sinai) niet 
hebben, van nature de dingen doen die der wet zijn", dan kennen zij ze 
dus niet alleen, maar doen ze ook. "Staat het nu vast, dat zelfs een kind 
van God betuigt 'onbekwaam te zijn, om eenig goed als uit zichzelven te 
denken, veel minder te doen', dan volgt hier uit noodwendig, dat ook de 
Heidenen dit goede doen, niet uit zichzelven of uit eigen kracht, maar 
alleen doordat de gemeene genade hen hiertoe aandrijft en hiertoe be
kwaamt" ®®). 
Nu is het een feit, dat de mens zich tegen deze gemene gratie verzet. 
"Gelijk Johannes zegt, dat 'de duisternis het licht niet begrepen heeft', 
zoo betuigt ook Paulus, dat 'de waarheid' in dezen ongerechtigen toe
stand nog wel instraalt, maar dat wij die waarheid in ongerechtigheid 
ten onder houden. Ons oog moge uitermate zeer verzwakt zijn, toch 
kunnen we met zekere inspanning nog wel eenige schemering van het 
licht ontwaren; maar dat willen we niet, en we sluiten opzettelijk het 
oog om niet te zien. Hoe zwaar de nevelen ook zijn, het licht breekt er 
toch nog door, maar wij doen opzettelijk stofwolken voor ons opgaan 
om die nevelen nog dikker en ondoordringbaarder te maken. En aldus is 
het, dat wij het licht, dat ons zoekt, de waarheid die op ons aandringt, 
niet inroepen en inhalen en tot ons trekken, maar bannen en uitsluiten 
en ten onder houden in onze ongerechtigheid. De leer der algemeene 
genade spreekt zich dus ook hier klaar en duidelijk uit. De verstomping 
is niet doorgegaan, maar gestuit. Het licht der waarheid heeft zich vol
strekt niet ganschelijk teruggetrokken, maar bleef schijnen. En alleen aan 
óns hgt het, dat het licht niet doordringt tot ons zielsoog. De algemeene 
genade is er wel, maar wij stooten ze van ons af" *''). 
De algemene genade is er wel - dat blijkt zelfs uit de afgoderij. "Immers 
alle afgoderij getuigt van een behoefte om te aanbidden. Een dier aan
bidt God niet, maar pleegt ook geen afgoderij . . . En ook de verlorenen 
in de hel aanbidden wel den Eeuwige niet, maar plegen evenmin af
goderij. Juist zooals het met de duivelen i s . . . Stel dus dat de zonde 
onbeteugeld en zonder gestuit te worden, ook ons menschelijk geslacht 
aanstonds tot algeheele en finale verwarring en verdierlijking had ge
bracht, zoo zou er nooit afgoderij hebben kunnen opkomen. Het feit 
zelf, dat er allerwegen waar menschen woonden, afgoderij opkwam, is 
alzoo het bewijs, dat de drang tot aanbidding in den mensch standhield; 
en dit nu had niet zoo kunnen zijn, indien niet de algemeene genade zijn 

»") II, 20 V. 
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algeheele verwildering had gestuit en tegengehouden" ^^). De drang naar 
aanbidding is daarom geen verzinsel van de mens, maar berust op "een 
werk Gods in 's menschen hart en in 's menschen wereld". God is immers 
nog openbaar in de zondaar (Rom 1, 19: "Hetgeen van God kennelijk is, 
is in hen openbaar, want God heeft het hun geopenbaard") en in de 
wereld (Rom 1, 20: "Zijne onzienlijke dingen worden van de schepping 
der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn 
eeuwige kracht en zijn Goddelijkheid") ^^). De laatste tekst zegt ons ook, 
dat de gemene gratie niet iets nieuws is. 'Van de schepping der wereld 
aan' - dat betekent volgens Kuyper: "Er is alzoo niet een nieuwe open
baring gekomen, maar de openbaring die in de schepping doorstraalde, 
is gehandhaafd, is bestendigd, is tegenover de verwoesting van vloek en 
zonde, door de gemeene genade gemaintineerd" *"). Een "wezenlijke mo
gelijkheid om God te kennen", een kennis "van God en van zijn Recht" 
hielden stand'^). 

Afgoderij is zonder gemene gratie niet denkbaar, zegt Kuyper. Maar . . . hoe 
is zij dan nog mogelijk waar God zijn gemene gratie onttrekt aan de volkeren 
"op godsdienstig en zedelijk gebied", zoals Romeinen 1, volgens Kuyper laat 
zien? (I, 421, 422, 425, 429, 430). De afgoderij bloeit juist ais God de volkeren 
overgegeven heeft "in verkeerde zin" (Rom 1, 24. 26. 28). Dit 'overgeven' 
valt, aldus Kuyper, samen met het terugtrekken van de gemene gratie! 

6. Openbaring 21, 24 en 26 — "En de koningen der aarde brengen hun 
heerlijkheid en eer in haar". Van deze verzen zegt Kuyper: "Hier nu is 
niet sprake van eenige aan het einde voorafgaande periode, maar wel 
terdege van de einduitkomst zelve, gelijk deze zich op de nieuwe aarde 
en onder den nieuwen hemel, na afloop van het oordeel, als blijvende 
nieuwe toestand vertoonen zal. Onmiddellijk op deze woorden volgt het 
laatste hoofdstuk der Openbaringen en het einde van alle gezicht" ® )̂. 
Verder is niet twijfelachtig wat met 'de heerlijkheid en de eer der vol
keren' bedoeld is. Kuyper verstaat er onder "de voortgaande gemeen
schappelijke ontwikkeling, waartoe heel ons menschelijk leven in de 
historie der volkeren gekomen is en nog komen zal. En van deze winste 
nu, die uiteraard niets dan een vrucht der gemeene gratie is, wordt nu 
gezegd, dat deze winste niet eenvoudig ondergaat en in den algemeenen 
wereldbrand vernietigd wordt, maar dat ook voor het nieuw Jeruzalem, 
d.i. voor de nieuwe aarde, die winste een blijvende beteekenis zal hebben, 
want dat deze eere en heerlijkheid, waartoe ons menschelijk geslacht zal 
gekomen zijn, ook in dit nieuwe Jeruzalem zal worden ingedragen" **). 
Wij moeten ons dit indragen niet werktuiglijk voorstellen. "Geen boek, 
geen kunstwerk, geen product als zoodanig gaat mee over". Maar terwijl 
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"alle vormen waarin thans de vrucht der gemeene gratie bloeit, eens 
zullen ondergaan", zal "de krachtige kiem, die aan dit alles ten grond
slag ligt", niet vergaan. Aan deze kiem zal God alsdan een nieuwe vorm 
geven, "die in heilige harmonie is met de heerlijkheid van zijn konin
krijk" »*). 

§ 4. Beroep op de Confessie. 

Kuyper beroept zich voor zijn leer van de gemene gratie op art. 14 van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarin het om de volgende passage 
gaat: "In al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden 
zijnde, heeft hij (de mens) verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van 
God ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine 
overblijfselen daarvan '^), dewelke genoegzaam zijn om den mens alle 
onschuld te benemen". 
Deze 'rudera' (kleine overblijfsels) of 'scintillae' (vonkjes) zijn voor 
Kuyper alleen te verklaren vanuit de gemene gratie. De zonde zou im
mers zonder stuiting door de gemene gratie aan de mens alles ontnomen 
hebben. Maar "wanneer we b.v. Kant gadeslaan, dan kunnen we niet 
zeggen, dat al zijn uitnemende gaven hem ontnomen waren. Denkkracht 
toch bezat hij in gansch uitnemende mate. Tusschen Kant en een idioot 
bestaat een groot verschil. Treden we een krankzinnigengesticht binnen, 
dan zien we wat er van den mensch wordt, indien de uitnemende gaven 
van het helder bewustzijn hem ontnomen worden, en gevoelen we, dat, 
waar wij elkander opbouwen in kennis, toch niet al onze uitnemende 
gaven verloren zijn; anders toch zou het menschelijk bewustzijn één en 
al krankzinnigheid en razernij zijn. Toch heeft de zonde principieel en 
ideëel de strekking en neiging om die uitnemende gaven in den mensch te 
vernietigen . . . Evenwel heeft God door Gratia Communis deze gaven, 
wel niet volkomen, zooals bij den oorspronkelijken mensch, maar bij 
wijze van rudera voor den mensch behouden" '*). 
Kuyper beroept zich verder op de Dordtse Leerregels IIIIIV, 4. Ook 
hier is sprake van wat er na de val in de mens nog is overgebleven, n.l. 
"enig licht der n a t u u r . . . waardoor hij behoudt enige kennis van God, 
van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk 
en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot 
uiterlijke tucht". Maar, zo vervolgen de Dordse Leerregels, "zo ver is het 
van daar, dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot 
de zaligmakende kennis van God, en zich tot Hem bekeren, dat hij ook 
in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja, veel 
meer datzelve, hoedanig het ook zij, op verscheiden wijze geheel be
zoedelt en in ongerechtigheid ten onder houdt; en dewijl hij dit doet, zo 
wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen". 

" I, 465. 
" ) Tot zover door Kuyper geciteerd, II, 15. 
'•) Loc. de Magistrattt, 61 v. 
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Kuyper citeert een gedeelte van deze passage in De Gemeene Gratie '^). 

Een gedeelte. Zowel van art. 14 N.G.B, als van D.L. III/IV, 4 vonden wij 
bij Kuyper in het verband van de gemene-gratie-leer nergens het laatste stuk 
geciteerd, dat handelt over het niet-te-verontschuldigen-zijn van de mens, 
omdat deze (zie D.L.) het natuurlijke licht geheel bezoedelt en ten onder 
houdt. 
Verder valt op te merken, dat Kuyper zich zelden op de belijdenisgeschriften 
beroept en nergens breder op de hierboven genoemde passages ingaat. 
Meer dan eens vereenzelvigt Kuyper het 'licht der natuur', de rudera of scin-
tillae met de gemene gratie (I, 247, 256; II, 21). 

§ 5. Nadere bepaling. 
Wij kunnen er niet aan denken in het kader van onze vergelijkende 
studie naar volledige weergave te streven van alles wat Kuyper over de 
gemene gratie geschreven heeft. Er zijn echter enkele essentiële punten, 
die onmogelijk in een overzicht als het onze kunnen ontbreken, wanneer 
wij met vrucht straks willen gaan vergelijken en beoordelen. 

1. Gemene gratie ah daad of gezindheid Gods? Wie over genade spreekt, 
kan de nadruk verschillend leggen. Hij kan handelen over de genade als 
onverdiende gunst, waarbij de klemtoon ligt op Gods gunstige gezind
heid; maar hij kan ook alle aandacht vragen voor de genade als aan
duiding van de daad, de weldaad, die God (onverplicht jegens ons) ver
richt. Het zal ons blijken, dat dit onderscheid In latere discussies over 
de gemene gratie een belangrijke rol gaat spelen. 
Nog niet alzo bij Kuyper. Nergens in De Gemeene Gratie geeft hij een 
brede analyse van het genade-begrip dat hij hanteert. Toch wordt bij 
aandachtige lezing het volgende ons wel duidelijk. 
Kuyper verzuimt niet op Gods genade als gezindheid te wijzen. Hij 
spreekt b.v. van erbarmende genade *^), van barmhartigheid ®®). Zowel 
het burgerlijk goed (gemene gratie) als het zaligmakend goed (particu
liere genade) danken we "aan de ontfermingen onzes Gods" ^''"). 
Wij dienen echter heel voorzichtig te zijn met het trekken van vergaande 
conclusies uit dergelijke opmerkingen, die slechts spaarzamelijk bij 
Kuyper voorkomen. Wie hier gemakkelijk zou willen spreken van liefde 
Gods jegens al zijn schepselen, wordt gewaarschuwd en gecorrigeerd 
door andere uitlatingen van Kuyper. Wij denken hier vooral aan wat 
Kuyper over de lankmoedigheid Gods zegt: "Onder de 'deugden 
Gods' Is het zijne 'lankmoedigheid' die In deze 'gemeene gratie' wel niet 
wordt uitgeput, maar toch op aangrijpende wijze verheerlijkt wordt. 
Gods heiligheid en majesteit reageert tegen alle zonde, niet slechts ten 
deele, maar volstrektelijk, in den meest absoluten zin. Ging nu dit In
werken van Gods heiligheid tegen de zonde op staanden voet, voetstoots, 

" ) II, 15. 
«8) I, 399. 
<">) II, 466. 
"">) II, 52. Cf. I, 291; II, 506. 
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in al zijn verschrikkelijkheid door, zoo zou er geen 'gemeene gratie' zijn. 
Maar nu is de Heere onze God, niet enkel heilig, maar in zijn heiligheid 
tevens lankmoedig, en het is uit die 'lankmoedigheid', waarmee het 
Goddelijk geduld van den Almachtige de zonde tijdelijk verdraagt, dat 
'de gemeene gratie' geboren werd" ^"1). Wil men Kuyper (inderdaad) 
horen spreken van barmhartigheid en ontferming, dan mag niet vergeten 
worden, dat de gemene gratie Gods toorn slechts uitstelt. "Lankmoedig
heid in God is, dat Hij den toorn uitstelt, dat Hij de wrake zijner ge
rechtigheid voor een tijdlang inhoudt, en hierdoor ruimte schept opdat 
de genade kunne intreden" *'^). 
Nog sterker: Op het terrein der gemene gratie blijft het zelfs zo, dat 
"juist altoos de toorn onder alles en door alles heenspeelt, en de gemeene 
gratie dien toorn niet opheft, maar slechts verzacht en stilt in de uit
werking" *"'). En; "Wie niet ten leven bekeerd zijn, blijven kinderen des 
tooms". Ze vinden geen rust, "omdat Gods toorn niet aflaat" i"*). Daar
om kon Kuyper even eerder ook opmerken: "Al is het dan ook dat 
'gemeene gratie' dien toorn tempert, toch leidt dit er nimmer toe, dat er 
een neutraal terrein op aarde zijn zou, waarop noch de toorn noch de 
genade rustte. 'God is nooit neutraal' is ook hier van toepassing. En wat 
plek, wat toestand ge ook denken wilt, die toestand is altoos het resul
taat, óf van den toorn Gods óf van zijn intredende genade. Doch hierin 
juist is nu de particuliere genade en de gemeene gratie onderscheiden, dat 
waar de particuliere genade intreedt, de toorn ganschelijk wijkt om niets 
dan genade te doen heerschen...; maar dat op het terrein der gemeene 
gratie juist altoos de toorn onder alles en door alles heenspeelt, en de 
gemeene gratie dien toorn niet opheft" "̂®). Zonder de lankmoedigheid 
Gods "zou noch de zaligmakende noch de gemeene genade denkbaar zijn. 
Het is altoos die lankmoedigheid die voor alle reddende genade den 
onmisbaren achtergrond vormt" **'). 
Het bovenstaande heeft wel duidelijk uitgewezen, dat deze lankmoedig
heid op het terrein van de gemene gratie met 'barmhartigheid', 'ont
ferming' zonder meer niet volledig getekend is. Uitstel van toorn, zelfs 
handhaving daarvan, zijn onmisbare componenten, wanneer men de 
gezindheid Gods jegens de niet-verkorenen volledig naar Kuypers voor
stelling wil schetsen. 
In veruit de meeste gevallen spreekt Kuyper over gemene gratie als over 
een werking, een daad, die van God uitgaat. De gemene gratie vormt 
dan het samenstel van die factoren, die de wereldgeschiedenis mogelijk 
maken en haar verwerkelijken, ondanks de zondeval van Adam. Enkele 
citaten: "Bij de 'algemeene genade' komt het er op aan, dat men helder 
inzie, dat we hier met een daad Gods te doen hebben . . . met een daad 

"1) I, 10. 
»•») I, 243. 
»«») II, 420. 
i»«) II, 420 V. 
'"">) II, 420. Cf. Loc. de Providentia, 247, 245 diet. (God is nooit neutraal.) 
"•) I, 243. 
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Gods, die zich uitstrekt tot heel deze aarde en heel ons menschelijk ge
slacht" ^'"). Vele malen spreekt Kuyper over de werking van de gemene 
gratie. In de wereld werkt niet enkel zonde, maar er werkt in de wereld 
ook genade ^''^). De gemene gratie "is een machtige, heel het leven der 
menschheid beheerschende daad Gods", die de werking van het gif des 
doods op wonderbare wijze gestuit heeft '" '). 
Ook zonder dat daarbij de aandacht op Gods gezindheid gericht wordt, 
spreekt Kuyper hier van genade, uiteraard omdat de mens volkomen 
onverdiend 'uitstel van executie' verkregen heeft ^^*). 

2. Bange genade. Hoezeer Kuyper bijna uitsluitend aandacht heeft voor 
de gemene gratie als een daad van God, blijkt o.i. overtuigend uit zijn 
spreken van "bange genade" " ' ) . Kuyper wijst daarmee op de "oceaan 
van menschelijken jammer" ^^^), die tegelijk met het betonen van Gods 
genade geopend wordt. Waren Adam en Eva immers na hun zondeval 
direct ook lichamelijk gestorven, dan zou "het getal der rampzaligen zich 
tot twee beperkt hebben, de vloek van de aarde zijn weggebleven, en al 
die naamloze jammer voorkomen zijn, die nu om der zonde wil en als 
gevolg der zonde door dien jammer eeuw na eeuw, als een stroom is 
uitgegoten" ^^*). Reeds bij Adam. "Van den toestand waarin Adam zijn 
lange existentie na den val, over niet minder dan negen eeuwen, gesleten 
heeft, kunnen we ons thans moeilijk meer een voorstelling vormen; maar 
stellig zou elk onzer het hart ineenkrimpen, als het ons opgelegd werd, 
al ware het ook slechts een leven van vijftig jaar, in zulk een toestand te 
doorleven" "*) . 
Kuyper denkt hier niet licht over en bij herhaling komt hij op deze 
kwestie terug. Wanneer hij spreekt over de toeneming der zonde aan het 
einde der dagen, noemt hij de gemene gratie de oorzaak "waarom ten
slotte de ongerechtigheid zich op zoo schriklijke wijze in den 'mensch der 
zonde' of den 'zoon des verderfs' zal openbaren" "^) . Ook al zou de 
ongerechtigheid altijd zijn uitgekomen, zowel met als zonder gemene 
gratie, "eerst de gemeene gratie geeft haar dien verfijnden vorm" "®). 
Dezelfde gemene gratie stelt haar wapentuig evengoed ter beschikking 
van de boosheid als van de deugd ^"). 
Aan het betoon van de gemene gratie zijn nog meer schaduwzijden ver
bonden. De zondaar zegt van zichzelf in zelfbedrog, "waarin de zonde, 
sterk gemuilband door de algemeene genade, noodzakelijkerwijze den 
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zondaar vangt", dat hij zo slecht nog niet is ^*^). Afgoderij, voortkomend 
uit de behoefte om te aanbidden, veronderstelt de gemene gratie, die 
immers de drang tot aanbidding in de mens in stand hield ^^*). 
Volkomen begrijpelijk is het nu, dat Kuyper kan opmerken, "dat door 
dezelfde bediening, waardoor ons een gemeene gratie toekomt, ons ook 
kan toekomen een gemeene disgratie, als we ons zoo mogen uitdruk
ken" 12"). De gemene gratie "werkt door een instrument dat zoowel ten 
goede als ten kwade kan strekken" *^i). 
Kuyper beweert deze dingen niet terloops. Ze zijn waarlijk als integrerend voor 
zijn gemene-gratie-leer op te vatten. Reeds vóór hij in 1894 met zijn reeks 
Heraut-artikelen De Gemeene Gratie begon, had hij in zijn Encyclopaedie der 
Heilige Godgeleerdheid, II, 253 (Ie druk, 1894) gewezen op "de antithese 
tusschen de positieve en negatieve ontwikkeling van de gratia communis". 

3. Waarom dan 'genade'f Men kan nu vragen, waarom Kuyper, die 
oog heeft voor beide lijnen van ontwikkeling (goed en kwaad) in de 
gemene gratie, voor het gemengde leven ^^^) na de zondeval, toch van 
'genade' blijft spreken. 
Kuyper heeft deze moeite gezien en daarop als volgt geantwoord: 
"Vraagt ge nu, of de 'gemeene gratie' dan niet zichzelve weerspreekt, 
als ze heet 'genade' te zijn, en eindigt met tot de sterkste openbaring der 
zonde te leiden, dan hebt ge hier scherp te onderscheiden. Het Kruis van 
Golgotha is en blijft het hoogste punt der particuliere genade, en noch
tans is het op Golgotha dat de menschelijke boosheid het ontzettendst 
uitkomt. Is dit tegenspraak? Ge weet beter. Welnu, niet anders staat het 
hier. In de volledige ontwikkeling waartoe onder de hoede der 'gemeene 
gratie' allengs ons menschelijk leven en 's menschen macht over de natuur 
voortschrijdt, wordt God verheerlijkt. Het is zijn bestel, zijn werk, dat 
er in uitkomt. Hij had al deze krachten in den menschelijken akker ge
zaaid. Zonder de gemeene gratie zou het zaad dat in dien akker school, 
nooit zijn uitgekomen, nimmer zijn opgebloeid. Dank zij de gemeene 
gratie ontkiemde, ontlook het, schoot het reeds hoog in de halmen, en 
zal het eens in vollen bloei staan, niet den mensch, maar Gode, den 
hemelschen Landman ten prijs. Het kunstige werk Gods dat Satan ver
nielen wilde, zal dan tóch voltooid zijn, en zijn voltooiing sluiten. De 
wereld, als ze geheel af is, zal God, als Bouwmeester en oppersten Kun
stenaar verheerlijken. Wat het Paradijs in den knop was, zal dan vol
ledig ontloken zijn. Alleen maar gelijk de mensch door zonde het Paradijs 
misbruikte, en daarom er uit verdreven moest worden, zoo zal ook de 
mensch der zonde dit gansche samenstel eens tegen God pogen te keeren, 
en deswege van God verdaan worden door den Geest zijns monds" ^^^). 

"») I, 277. 
"») I, 412 v; Encyclopaedie II, 254. 
"») II, 224. 
1") t.a.p. 
"') II, 413. 
"») I, 452. 
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4. Enkele onderscheidingen. De grote draagwijdte van de gemene gratie, 
zoals Kuyper die hierboven onder woorden brengt, doet reeds ver
moeden, dat de gemene gratie meer is dan alleen "stulting van de zonde 
en van haar gevolgen" ^^*). Dit negatieve karakter behoudt de gemene 
gratie alleen, wanneer men haar vergelijkt met de particuliere genade. 
De laatste heeft immers "een positief doel: nieuw en hooger leven te 
wekken, In stand te houden en te volmaken In wie dood lag in zijn 
zonden. Gemeene gratie daarentegen heeft alleen een negatief doel, t.w. 
de volledige ontwikkeling van het gif der zonde te stuiten" ^^^). 
Maar binnen de gemene gratie wU Kuyper toch ook onderscheiden tussen 
een negatieve werking, die het uitbreken van de zonde voorkomt en een 
positieve werking, die de ontwikkeling van onze natuurlijke krachten, In 
weerwil van de zonde, bevordert *̂ ®). De algemene genade is dan "die 
negatieve en positieve daad Gods, waardoor Hij negatief de doorwer
king van Satan, dood en zonde gestuit heeft, en positief een tusschen-
toestand, zoo voor dezen kosmos als voor ons menschelijk geslacht, In 
het leven heeft geroepen, die in beginsel nog wel diep zondig was en 
bleef, maar zonder dat de zonde er haar xéXoq In kon uitwerken" ^^^). 
Kuyper heeft ook op de samenhang van de negatieve met de positieve 
factor van de gemene gratie gewezen. De zonde wil de In ons werkende 
scheppingskrachten, in een richting tegenovergesteld aan hun oorspron
kelijke bestemming, laten fungeren. Deze ombuiging Is echter niet geheel 
doorgegaan. "God komt tusschen beide, en door zijn gemeene gratie stuit 
Hij ten deele de afbuiging (negatief, J. D.), en bewerkt daardoor, dat 
de werking tot op zekere hoogte conform Gods wil uitkomt (positief, 
J. D.)" ^^^). Hoe? Kuyper Illustreert dit met enkele beelden: "Als de 
wind vlak zuid staat, zou een schip van onze kust In zee stekend, niet 
anders dan noordwaarts op kunnen drijven, zoo het aan zichzelf werd 
overgelaten. Maar als nu achter het schip een roer wordt aangebracht, 
en de stuurman haalt dat roer over, dan komt datzelfde schip, ook al 
blijft de wind vlak zuid staan, toch niet in het noorden uit, maar landt 
op de Engelsche kust. En datgene nu wat het roer aan het schip doet, 
datzelfde doet de gemeene gratie bij den zondigen mensch. De zondige 
aandrift zou hem rechtuit naar absolute zonde voeren, maar de gemeene 
gratie buigt hem zijwaarts, en zoo komt hij uit bij burgerlijke gerechtig
heid. En toch, wat het schip naar Engeland voortstuwt, is niet de roer
pen, maar de zuidenwind. En zoo ook, wat den zondigen mensch bij 
burgerlijke gerechtigheid doet uitkomen, niet de stuwkracht der gemeene 
gratie, maar het leven dat uit hem zelf werkt. Alleen maar gelijk het 
roer de rechte beweging stuit en zijwaarts afbuigt, zoo ook stuit de ge
meene gratie die uit hem werkende kracht In haar verkeerde richting, en 
buigt haar naar de ordinantle Gods. Zoo echter dat het toch alleen aan 

"«) I, 246. 
"5) II , 243. 
" • ) I I , 246. 
1") Encyclopaedie I I , 231. 
128) G.G. I I , 307. 
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het roer te danken is, dat het schip komt waar het wezen moet, en zoo 
ook alleen aan de gemeene gratie, en niet aan den zondaar, dat er burger
lijke gerechtigheid tot stand komt" ^^*). Nog een beeld: "De veerpont, 
die aan den ketting overgaat, ook wel gierpont genoemd' zou door de 
stroom van het water weggevoerd worden, 'en niettemin is het diezelfde 
stuwkracht van het water, die, nu van terzijde gebroken, de pont naar 
de overzij brengt'. Kuyper concludeert: "Vergissen we ons nu niet, dan 
is hiermede de zoo moeilijke vraag beantwoord, hoe, als de gemeene 
gratie niets doet dan zonde stuiten, ze toch kan leiden tot iets positiefs 
goeds" 130). 
De onderscheiding negatief-positief komt bij Kuyper veel vaker voor 
onder het begrippen-paar constant - progressief. De constante werking 
van de gemene gratie "bestaat dan hierin, dat God, met allerlei graad-
verschil, den vloek van de natuur en de zonde van het hart, stuit en 
beteugelt. De progressieve daarentegen is dan die andere werking, waar
door God, onder gestadigen vooruitgang, het menschelijk leven steeds 
overvloediger tegen het lijden wapent, en innerlijk tot rijker en voller 
ontplooiing brengt" ^^^). Hiermee lopen de instandhouding (constante 
factor) en de regering (progressieve factor) in Gods voorzienigheid 
parallel ^^^). 
Verder moet de werking van de gemene gratie onderscheiden worden 
naar het terrein waarop zij actief is: "eenerzijds op het zedelij k-gods
dienstige, en anderzijds op het verstandelijk-artistische terrein van ons 
menschelijk leven" ^^^). Kuyper kan hier ook spreken van de gemene 
gratie, die zich op het innerlijke of op het uiterlijke van ons menselijk 
leven richt. De eerste vorm van gemene gratie, "werkt overal waar 
burgerlijke gerechtigheid, huislijke zin, natuurlijke liefde, menschelijke 
deugdsbetrachting, scherping der publieke consciëntie, rechtschapenheid, 
trouw onder menschen, en zin voor vroomheid het leven doordringt" i^*). 
Terwijl de werking van de gemene gratie op het uiterlijke van ons leven 
zich openbaart "als de macht des menschen over de natuur toeneemt, 
uitvinding na uitvinding het leven verrijkt, sneller gemeenschap tusschen 
land en land tot stand komt, de kunsten opbloeien, de wetenschappen 
onze kennis verrijken, de gemakken en geneugten des levens zich ver
menigvuldigen, als er glans op alle levensuitingen komt, de vormen zich 
verfijnen, en het algemeene beeld des levens wint in aantrekkelijk
heid" 13 )̂. Deze onderscheiding heeft Kuyper nodig om te verklaren hoe 
aan het eind der dagen, ondanks alle goddeloosheid 'Babyion' het beeld 
van de hoogste ontwikkeling, waarvoor het menselijk leven vatbaar is, 
kan vertonen. Wij hebben bij de bespreking van Rom 1 reeds gezien, 

"») t.a.p. 
"») t.a.p. 
"1) II, 606. 
"») II, 605. 
"») I, 427. 
"•) I, 456. 
"') t.a.p. 
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dat Kuyper van een terugtrekken der gemene gratie spreekt, als de 
volken goddeloos handelen, terwijl deze terugtrekking een beperkt 
karakter draagt: Verarming van het inwendige leven kan met verrijking 
van het uitwendige leven zelfs hand in hand gaan. Zo zal het aan het 
einde van de geschiedenis ook gaan: De "gemeene gratie die het mensche-
lijke hart, de menschelijke verhoudingen, de publieke usantiën bewerkt, 
zal aldoor inkrimpen en minder worden, en alleen die andere werking 
der gemeene gratie, die het menschelijk hoofd en de menschelijke zinnen 
verrijkt en streelt, zal haar voltooiing tegemoet gaan. Een op het schoonst 
en blankwit gepleisterd praalgraf, maar voor wie het ontsluit, vol van 
dorre, riekende doodsbeenderen. Het schitterendst leven van buiten, met 
den dood in het hart. Dat is het Babyion, dat ten oordeel rijpen zal, en 
wie nu de schittering van het menschelijk leven thans met de dofheid 
van het leven in de eeuw die voorafging, vergelijkt, die weet waar het 
heengaat, en welk oordeel hij nu reeds over die ongekend rijke ontwik
keling van ons uitwendig menschelijk leven heeft te vellen" *'^). 
Inkrimpen kan de gemene gratie wel, geheel zich terugtrekken zal zij 
nergens en nimmer vóór de wereldgeschiedenis ten einde is ^*'). 

Kuyper maakt hierop één uitzondering: "Slechts éénmaal is die gemeene 
gratie geheel teruggehouden, het was in Judas, toen Satan in zijn hart voer" 
(II, 428). Terecht merkt W. H. Velema op, De leer van de Heilige Geest bij 
Kuyper, 94, dat het goed recht van deze uitzondering niet is in te zien. Boven
dien spreekt Kuyper zichzelf tegen als hij, I, 247, stelt, dat zelfs in het 
berouw van Judas nog de gemene gratie spreekt. Over de onderscheiding 
generale en speciale actie binnen de gemene gratie, zie § 6, 4. 

5. Triomf over Satan. Wie De Gemeene Gratie zó leest, dat hij hoofd
zaken van bijzaken weet te onderscheiden, zal spoedig merken, dat 
Kuypers aandacht zich zelden op Gods gezindheid jegens de mens richt 
(zie hierboven onder punt 1-3), omdat hij een veel belangrijker thema 
centraal wil stellen: Gods eer, die Hij door middel van de gemene gratie 
(verankerd in de praedestinatie) tegenover de Satan handhaaft. "Wat 
Satan in het Paradijs bedoelde, was regelrecht den genadeslag aan heel 
Gods schepping, en den doodelijken steek aan den mensch Gods toe te 
brengen". Het ging hem "niet maar om Gode enkele zielen te ontfutselen. 
Neen, veel stouter en veel meer, om, toen nauwelijks de eerste funda
menten van het gebouw boven den grond uitstaken, geheel den bouw te 
verijdelen en onmogelijk te maken. Te maken, dat de Groote Bouw
meester en Kunstenaar beschaamd stond bij de mislukking van zijn eigen 
werk. En dit nu is het, wat de gemeene gratie gekeerd heeft. De door 
God ondernomen bouw, is niet gestuit en niet verijdeld" ^**). Wat God 
Zich had voorgenomen, wordt vervuld: "In een breede vertakking van 

"«) I, 456. 
"O I, 429 V. 
»«) II, 120 V. Cf. I, 354; Loc. de Christo III. 39. 
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allerlei volken en natiën, tongen en talen heeft God, met zeer verschil
lenden graad van ontwikkeling, al de schatten die Hij in ons menschelijk 
geslacht verborgen had, weten uit te brengen. Onder die natiën en volken 
heeft Hij genieën en heroën verwekt, diepe denkers en kunstenaars, die 
hetgeen Hij hun schonk, aan het menschelijk geslacht ontdekken zouden, 
opdat eeuw in eeuw uit het geestelijk bezit der menschheid zou toenemen 
in beteekenis en waardij. Hij heeft, ook afgezien van die heroën en 
genieën, in het leven dier natiën zeden en inzettingen, gewoonten en 
wetten uitgelokt, die dapperheid en moed, burgerzin en zedelijken ernst 
tot ontwikkeling brachten. God heeft uit dit goud al de sieraden ge
goten, die Hij bij zichzelven voorgenomen had, en ze voor het oog der 
bewonderende menschheid ten toon gesteld" ^**). 
Wanneer niet het "allesbeheerschend belang" van de triomf over Satan 
op het spel gestaan had, dan "zou het werpen van Adam en Eva in 
den eeuwigen dood, en een daarna nieuw, en op zichzelf scheppen van 
de uitverkorenen, alles voor zich gehad hebben. Denk slechts in, wat 
gruwelen der zonde daardoor zouden zijn afgesneden, wat menschelijk 
lijden daardoor voorkomen zou zijn, en bovenal hoe op zulk een wijs de 
rampzaligen, die nu in den eeuwigen dood gaan, nooit tot aanzijn zouden 
zijn gekomen" i*"). Bange genade! Maar er was een allesbeheersend be
lang om niet tot een 'nieuw-schepping' over te gaan. "Dit allesbeheer
schend belang kon natuurlijk alleen in God liggen, want voor den mensch 
als mensch zou het op zichzelf veel heerlijker geweest zijn, indien de 
rampzaligen nooit tot aanzijn waren gekomen. De bewegende oorzaak 
kon dus alleen daarin gelegen zijn, dat zulk een nieuw-schepping een 
mislukking van de eerste schepping, een verijdeling van Gods bestel en 
werk door het bestel en werk van Satan zou geweest zijn; en dat deswege 
de eere, de majesteit en de hoogheid onzes Gods vorderden, dat aan 
Satan deze triomf over den Heere onzen God betwist werd" i*^). 

6. Praedestinatie. Wanneer men Kuyper met zijn leer van de gemene 
gratie goed wil verstaan, mag niet over het hoofd worden gezien hoe hij 
de gemene gratie, waarin God over Satan triomfeert, in de praedestinatie 
verankerd ziet liggen. Hij laakt het in de gereformeerde vaderen ^*^), 
dat zij de praedestinatie bijna uitsluitend hebben opgevat "als een besluit 
Gods omtrent het eeuwig wel of wee van zijn redelijke schepselen" ^**). 
Immers zo wordt de blik op het brede werk Gods verengd. "Zoo lang 
men toch in zijn gedachten de overige schepping Gods prijs geeft, alleen 
op mensch en engel let, en zich nu geen andere vraag stelt dan deze: 
waarop het bestaan van deze engelen en menschen zal uitloopen, dan 
beweegt men zich in een aparten kring, en laat het organisch verband 
tusschen het redelijk schepsel en de schepping Gods als geheel genomen, 

"») II, 121. 
"») I, 244. 
"1) t.a.p. 
1*2) Kuyper ziet deze fout al bij Thomas van Aquino, II, 104. 
"») II, 95. 
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varen. Bij zulk een voorstelling wordt de zaligheid der uitverkorenen 
dan hoofdzaak. Dat is het doel waarop alles gericht w o r d t . . . In dien 
gedachtengang nu is het lot der verlorenen bijzaak, in zooverre te hun
nen opzichte niet anders geschiedt, dan dat de geestelijke pestilentie, 
waaraan ze lijden, tot den eeuwigen dood in hen doorwerkt. Over hen is 
verder niets te zeggen dan dat ze niet gered worden, en voor het overige 
worden ze slechts pro memorie uitgetrokken" ^**). Op deze wijze isoleert 
men de mens uit de overige schepping en wordt de eenheid, de samen
hang van Gods schepping verbroken. 
In de praedestinatie echter richt Gods aandacht zich op de g^nse schep
ping. "Dit nu leidt ons tot de geheel andere voorstelling, dat de Voor
beschikking ten doel heeft Gode de zekerheid te geven, dat van de vol
ledige zelfverheerlijking die Hij door en van zijn scheppingswerk zocht. 
Hem niets ontga, maar ongebroken en onverlet toekome. Dit doel der 
schepping dreigde verijdeld te worden door Satan. En nu is de Voor-
verordineering daarin, en ook daarin alleen van het scheppingsbesluit 
onderscheiden, dat het besluit der Voorbeschikking de middelen aanwijst 
en vaststelt, die er met volstrekte zekerheid toe leiden moeten, dat Gode, 
in weerwil van de zonde, nochtans de volle zelfverheerlijking uit zijn 
schepping eens zal toekomen . . . Alzoo omvat het besluit der voorver-
ordineering heel de historie, heel het verloop, dat aarde en hemel nemen 
zullen, en is gericht op het einde, om uit gansch die schepping, en uit 
gansch dat heelal Gode zijn eere te doen toekomen" ^**). Zó versmalt 
men zijn aandacht niet tot het werk der particuliere genade, maar blijft 
de aandacht ook gericht op "dat geheel andere werk Gods in het rijk der 
gemeene gratie. En dat werk Gods van de gemeene gratie omvat heel het 
leven der wereld, het leven onder de Kaffers in Afrika, en onder de 
Mongolen in China en Japan, en onder de Indianen bezuiden den 
Himmalaya. Er was niets in alle vorige eeuwen onder Egyptenaren en 
Grieken, in Babyion en Rome, en er is niets nu onder de volken van welk 
werelddeel ook, of dat alles is noodzakelijk, dat alles vormt een onmis
baar deel van het groote werk dat God werkt, om de wereld in haar 
ontwikkeling te voleinden. En al is daaronder nog zooveel, waarvan wij 
niet kunnen inzien, dat het iets met de zake des Koninkrijks of met den 
inhoud van ons geloof, uitstaande heeft, toch heeft dit alles beteekenis, 
en toch kan niets van dat alles gemist worden, omdat het Gode belieft, 
hetgeen Hij bij de schepping in deze wereld had ingelegd, in weerwil van 
Satans vonden, en te spijt van 's menschen zonde, toch te doen uitkomen, 
toch door te zetten, en toch zoo volkomen te ontwikkelen, dat de volle 
levensenergie zijner schepping in de voleinding der wereld aan het licht 
trede" i«) . 

Kuyper werkt dit in het bijzonder uit t.a.v. het menselijk leven op aarde. 

"*) II, 95. 
"») II, 108. 
"•) II, 623. 
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"De lange loop der eeuwen en de rijke ontwikkeling van ons menschelijk 
geslacht, in dien loop (heeft) tegelijk èn een doel in zichzelf, en (is) bovendien 
aan allerlei ander doel dienstbaar. Het dient zeer zeker het uitkomen van 
het getal der uitverkorenen, het strekt zeer zeker om ons een proces te doen 
doorloopen, dat beteekenis voor de eeuwigheid heeft, maar dat alles belet niet, 
dat het tegelijk ook het zelfstandig doel in zich draagt, om al wat m ons 
geslacht aan kiemen school tot eer en prijs van Gods naam m het licht te doen 
treden. En eerst op dat standpunt komt onze wereldbeschouwing tot rust" 
(II, 626). Zo alleen is het onmetelijk aantal mensen te verklaren. Want in 
ieder mens vertoont zich iets eigens van het beeld Gods, dat God in ons 
menselijk geslacht heeft ingeschapen. Maar dit beeld is "een veel te rijk 
begrip om tn één enkelen mensch verwezenhjkt te worden" (II, 627). En 
"vol zal ons geslacht eerst zijn, als alle mogelijkheden van de afschaduwing 
van Gods beeld in ons geslacht zullen uitgeput zijn. Dan houdt het op. Eer 
met" (II, 629). 
Kuyper wil hiermee een correctie aanbrengen op de gereformeerde theologie 
over het beeld Gods. Dat is z.i. nooit anders dan individueel en dan ook nog 
uitsluitend onder het gezichtspunt der zaligheid uitgewerkt. Men heeft geen 
oog gehad voor de sociale zijde van de waarheid van 's mensen schepping 
naar Gods beeld, die "uiteraard niet uitstaande (heeft) met de zaligheid, noch 
ook iets met ieders persoonlijken stand voor God. Dit sociale element zegt 
alleen, dat God by de schepping des menschen naar zijn beeld, een eindelooze 
menigte van kiemen voor hooge menschelijke ontwikkeling in onze natuur 
heeft gelegd, en dat deze kiemen met tot ontwikkeling kunnen komen dan 
door het sociale verband van menschen met menschen. En, zoo bezien, ge 
gevoelt het, verkrijgt de breed vertakte menschelijke ontwikkeling een eigen 
beteekenis, een zelfstandig doel, een bestaansreden buiten de zake der zaligheid 
om" (II, 629v; cf. III , 493, 387v). 
Deze theorie van Kuyper over de mensheid als organisme, waarin ieder mens 
zijn eigen, noodzakelijke en onmisbare plaats heeft ("Niets daarbij is doelloos 
of overtollig geweest", II, 623) moet wel strijden met Kuypers definitie van het 
organisme der uitverkorenen als nieuwe mensheid, waarin "saam alle gegevens 
voor ons menschelijk leven, alle krachten en talenten, die onder menschen 
denkbaar zijn, alle menschelijk typen, variatien en mogelijkheden zoo compleet 
aanwezig zijn, dat ze onderling elkander aanvullen en saam de volledige 
synthese van het menschelijk geslacht vormen", Loc. de Deo, III , 254 diet. Zie 
ook G.G. I I , lOOv. Want als Kuyper deze omschrijving toelicht, moet hij wel 
zeggen, dat "naar de schepping het menschelijk geslacht zóó is geschapen, 
dat het bestaat m een volheid, die overdadig, overtollig, weelde is. Dat over
tollige nu valt weg, het integreerend deel blijft". Loc. de Deo, III, 255v. Cf. het 
noachietische gezin als "de edelste loot aan den stam der oude menschheid". 
Loc. de Foedere, 127. 
Dezelfde tegenstrijdigheid doet zich ook bij Bavinck voor. Gereformeerde 
Dogmatiek, II, 538vv. Wel is hij voorzichtiger dan Kuyper. Beweert de 
laatste, dat het beeld Gods in de ganse mensheid uitgeput zal worden (zie 
boven), Bavinck zegt: "Eerst m eene menschheid met milboenen leden kan het 
eemgermate in zijn diepte en rijkdom worden ontvouwd", a.w., 538 (curs. van 
ons). Ook Bavinck staat op het standpunt, dat "veel meer dan vroeger ge
schiedde" de algemeene genade in de leer van Gods Raad tot haar recht moet 
komen en "in. hare eigene waarde" dient te worden erkend, a.w., 355. 
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7. Soli Deo Gloria. De ontluiking van het totale scheppingsleven, als 
zelfstandig oogmerk in Gods praedestinatie is een hoofdgedachte, die 
Kuyper zijn lezers diep wil inprenten: "Men kan niet goed Gereformeerd 
tegenover het leven staan, en men wordt zijns ondanks toch weer met 
kloosterideeën of Doopersche mijdingen behept, zoo men van deze 
grondwaarheid niet doordrongen is" ^"). De loop der geschiedenis is er 
niet alleen "opdat de kerke Gods een plaats vond voor het hol van haar 
voet" ^*^). Wie immers zo redeneert, begaat de fout, dat hij "op eigen 
zaligheid in plaats van op de eere Gods is gaan zien" ^*'). "Om God, en 
niet om den mensch gaat het ten principale, en gelijk God de Heere zijn 
bloemen doet bloeien en geuren op bergen en in dalen, waar nooit een 
menschelijke voetstap gezet is, en zijn vee op duizend bergen heeft, waar 
geen mensch profijt van heeft, zoo ook heeft God het wonder zijner 
algemeene genade om Zichzelf onder alle volk en bij alle natie gewerkt, 
ook daar waar dit met de zaliging der uitverkorenen in geen rechtstreeks 
verband stond" ^^^). In "de gemeene gratie zoekt God Almachtig aller
meest de zelfverheerlijking zijns naams. In die gemeene gratie op zich-
zelve ligt, afgezien van alle verder motief, reeds als zoodanig, triomf 
voor God over Satan, en uitstraling van zijn eigen heerlijkheid" ^^^). 

Elke locus van de Gereformeerde Dogmatiek noemt wel tweeërlei doel: de 
gloria Dei en de salus hominum. Maar de gereformeerden hebben altijd 
"beslist... op den voorgrond gezet, dat de mensch nooit motief is voor Gods 
handelen", Loc. de Ecclesia, 30; cf. G.G. II, 106. 
Wij begrijpen door deze theocentrische, in plaats van anthropocentrische, ge
richtheid nu des te beter, dat Kuyper zich niet uitvoerig bezighoudt met de 
algemene genade ais gezindheid van God jegens de mens. Het is uiteindelijk 
Gods onverbiddelijk vijandige gezindheid jegens de Satan, die in haar conse
quenties voor de mens genade, maar ook . . . bange genade meebrengt. De 
orde is niet omkeerbaar. Het gaat éérst om Gods eer (tegenover de Satan) 
en dkn kan ook van zijn barmhartigheid (jegens de mens) gesproken worden. 

8. De noodzakelijkheid van de gemene gratie. In De Gemeene Gratie 
treffen ons enkele passages, die voor de beoordeling van wat Kuyper 
leert, van groot belang zijn. Wij doelen op wat Kuyper schrijft over het 
verband tussen vloek en schepping. Toen de zonde intrad kon het niet 
anders, of ook de vloek moest intreden. God heeft gewild, "dat zoodra 
de trein des levens uit het spoor van zijn ordinantie glipt, de vaart wordt 
afgebroken en de vernieling intreedt. Dat was de Scheppingsordinantie. 
Het anders te gedoogen zou geweest zijn een afstand doen van Godde
lijke majesteit en een overgeven van zijn heilig bestel aan Satan of aan 
den zondaar geworden mensch" '^^). Het beeld van de door de zondeval 
ontspoorde 'trein des levens' aanhoudend, schrijft Kuyper: "Stel U 

"' ) II, 632. 
"8) I, 90. Ook I, 26, 223, 357, 377 v; II, 52. 
»«») I, 223. 
"») I, 254. 
"1) II, 120. 
"*) II, 497. 

40 



slechts voor, wat het geweest zou zijn, zoo de ontspoorde trein des levens 
veilig had kunnen doorgaan. Het zou dan geworden zijn één eindeloos 
afwijken van het Goddelijke spoor, één steeds machtiger uitbreken van 
ongerechtigheid, één rusteloos verder afgaan van de gemeenschap met 
onzen God; kort gezegd alzoo één doorloopende triomf van zonde en 
Satan. Een wereld, een menschelijk leven, een menschelijk hart, dat ten
slotte voor eeuwig zonder God was. Al wat God schiep in één hel ver
keerd; de hel geworden tot het éénig bestaande. De wil Gods, dat alle 
ontsporing zich in zelfvernieling zou en moest wreken, was alzoo in den 
grond niet anders, dan de wil Gods om zijn bestel in zijn ordinantiën te 
handhaven, en niet te kunnen noch te willen dulden, dat een ander be
stel, rustende in andere ordinantiën, hiervoor in de plaats drong" *^^). 
Kuyper durft het sterk te zeggen: "We deinzen niet terug voor de uit
spraak, dat de gadelooze liefde van God voor zijn gevallen wereld on
machtig was, om deze vreeslijke uitkomst (vloek over de schepping, 
J. D.) te voorkomen. Een liefde die dat beoogd had, zou de wereld van 
lijden gered, maar tevens van haar God beroofd hebben; want een God 
die alzoo zijn eigen oorspronkelijk, uit zijn wezen en wijsheid gevloeid 
bestel te niet deed, zou ophouden God te zijn" ^^*). 
Maar evenzeer als de vloek moest intreden, wilde God God zijn **̂ ) en 
blijven ^**), zo kon God om dezelfde reden niet aflaten tegen de vloek 
in te gaan. "De ontspoorde trein des levens zou weer op de rails zijner 
Goddelijke ordinantie worden gebracht, en diezelfde kracht, die nu ver
dierf, zou weer een kracht worden, die den trein des levens, heel den 
weg der roeping langs, tot binnen de poorte van het heilig Jeruzalem 
bracht" ^^''). De zelfvernieling door de vloek kan immers niet Gods 
eigenlijke bedoeling geweest zijn. God moet haar keren en te niet doen, 
want "de schepping heeft een bestemming, en omdat de zelfvernieling 
tegen die bestemming ingaat, gaat ze tegen God in" ^^^). Maar daarom 
"springt het ook in het oog, hoe de gemeene gratie in de Besluiten Gods 
niet kon gemist worden, ja hoe eerst, dank zij het motief van deze ge
meene gratie, de Historie der menschheid in de Besluiten Gods kon 
worden opgenomen" ^̂ ®). Immers, als de zondeval in de besluiten is op
genomen (en dat is zo), "dan zou in datzelfde Besluit na den val niets 
anders dan de wegzinking van deze wereld in het eeuwig verderf ge
volgd kunnen zijn, indien niet de gemeene gratie deze plotselinge ineen
storting van het heelal had afgeweerd. Op den val volgt dan ook on
middellijk het intreden der gemeene gratie. Edoch, en hier lette men op, 
niet als een willekeurig ingeschoven hulpmiddel, maar als rechtstreeks 
door het einddoel van Gods Besluiten geëischt", namelijk de zelfverheer-

" ' ) II, 500. Beeld van de trein ook Loc. de Deo III, 21. 
"«) II, 497. 
"») II, 497. 
"•) II, 500. 
" ' ) II, 497. 
"8) II, 503. 
"») II, 611. 
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lijking van God Drieënig '**). Kuyper concludeert derhalve: " K o m t . . . 
de val in het Besluit voor, dan moet onmiddellijk daarop in datzelfde 
Besluit ook niet alleen de Particuliere gratie, maar moet tegelijk daar
mede ook de gemeene gratie als machtige drijfveer vi^orden opgenomen. 
Immers de val, niet gevolgd óók door de gemeene gratie, zou heel het 
voortbestaan der wereld voor altoos aan de zelfverheerlijking onttrok
ken hebben. Iets wat in de Besluiten Gods ondenkbaar ware, overmits 
juist het voornemen Gods om zichzelven te verheerlijken, alle Besluit en 
alles in de Besluiten bepaalt" ^^^). 
Zo kan Kuyper spreken over de noodzakelijkheid van het in stand 
houden dezer wereld i® )̂, over de gemene gratie als een "onmisbare 
schakel" in de voorverordinering "^) . 

Noodzakelijkheid van de gemene gratie - dat is iets anders dan de 'Nood
zakelijkheid van de léér der gemene gratie', waarmee wij de uiteenzetting van 
Kuypers leer begonnen zijn (§ 1). De feiten dreven Kuyper naar de leer der 
gemene gratie; nu leiden in G.G. II zijn dogmatische beschouwingen tot het 
stellen van de noodzaak der gemene gratie zélf - noodzakelijk vanuit de 
zelfverheerlijking Gods. 
Noodzakelijk - en dan . . . toch genade? Deze vraag beantwoorden wij hier 
niet; wij tonen alleen haar redelijkheid aan. Immers: Als de gemene gratie een 
'onmisbare schakel' in de praedestinatie is, omdat God de zelfvernieling door 
de vloek moet keren (wil God God zijn en blijven), wordt dan, nu wij in de 
praedestinatie 'achter de schermen' hebben gekeken, het spreken van genade 
niet dubieus? 'Genade' wil toch zeggen: het had ook anders gekund. Noodzaak 
betekent: het had niet anders gekund. En wordt daarmee de redenering van 
Kuyper: Stel eens, dat de gemene gratie niet was ingetreden... om vanuit 
deze hypothese tot genadebetoon jegens ons te concluderen (zie b.v. § 3 over 
Gen 2, 17), niet een onwezenlijke redenering? Men poneert dan iets, dat een
voudig nimmer werkelijkheid had kunnen worden. Devalueert op deze wijze 
het genadebegrip niet tot een anthropomorphe uitdrukking, die we, als we 
het naïeve stadium van Kuypers exegese van Gen 2, 17 met hem gepasseerd 
zijn en het eindstadium van de praedestinatie met de gemene-gratie-als-
noodzakelijkheid bereikt hebben, in haar kinderlijke gebrekkigheid hebben 
doorgekregen? Een vergelijking met de particuliere genade werkt verhelderend. 
In de particuliere genade blijft het spreken van genade doorzichtig. Het is en 
blijft namelijk onbegrijpelijk waarom de een wel en de ander niet verkoren 
is. Maar het is na § 5, 8 volkomen begrijpelijk waarom wij allen delen in de 
algemene genade. Tegenover de Satan kón God geen van de kiemen, die in het 
menselijk geslacht scholen, laten varen. Wij léven, en dat is nog noodzakelijk 
óók. Maar is het ook nog gratie? Naar E Voto II, 186: "Genade is, omdat 
ze genade is, vrij"} 
Wij zullen met dergelijke vragen meer te maken krijgen in onze studie. Het 
antwoord hopen we in hoofdstuk V te geven. 

"») II, 611. 
i»i) II, 611 V. 
"») II, 631. 
"») II, 118. 
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§ 6. Panorama der (cultuur-)geschiedenis. 

Kuyper stelt niet alleen, dat God planmatig de historie van ons mense
lijk geslacht laat verlopen; hij geeft ons in De Gemeene Gratie ook een 
beeld van de wijze waarop het geschiedenis-proces ontplooit "wat schep-
pingsordinantie in den knop verborg" i**). Wij vermelden het volgende: 

1. Van Paradijs tot Zondvloed. Deze periode beslaat volgens Kuyper 
ruim zestien eeuwen. Ongeveer één derde van de historie der mensheid 
ligt in dit tijdsbestek verscholen. Uit de weinige Schriftgegevens over 
deze tijd blijkt duidelijk, "dat de twisting van Gods Geest met 's men-
schen geest in de eerste zestien eeuwen veel geweldiger en veel minder 
sparender was, en dat ze daarentegen in de periode na Noach veel ge
matigder vorm aannam en minder geweldig karakter droeg" ^^^). Kuyper 
grondt dit op Gen 6, 3: "Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met 
den mensch, dewijl hij ook vleesch is". Verder is uit Gen 8, 22 op te 
maken, dat de gang van het leven vóór de Zondvloed zich door een grote 
onstandvastigheid kenmerkte ®̂®). Ook wijst Gen 6, 5 'vergeleken met 
Gen 9, 21 er op, dat "de strenge twisting van Gods Geest met 's men-
schen geest den geest des menschen verhard en verstokt had, en alzoo de 
vrucht der algemeene genade bijna ganschelijk had doen teloor gaan"^*'). 
Men kan natuurlijk niet aannemen, "alsof er ten deze bij God vergissing 
ware geweest, en alsof de Heere na het eerst op strenge wijze beproefd te 
hebben, nu van achteren inzag, dat het zoo niet ging, dat het menschdom 
er onhandelbaar onder werd, en dat Hij toen en uit dien hoofde eerst dit 
mislukte geslacht verdeed, om het na den Zondvloed op vroeder en meer 
doeltreffende wijze met den mensch te beproeven" ^'^). Deze periode van 
paradijs tot zondvloed kenmerkt zich namelijk door haar paedagogische 
betekenis. God deed de algemene genade aanvankelijk minder sterk 
werken om aan de mens door de uitkomst zelf te tonen "wat er bij min
der en anders werkende genade van ons menschelijk geslacht werd" ^*'). 
Door feiten en experiëntie moet deze periode duidelijk maken, "hoe het 
in zonde gevallen menschelijke geslacht, in eigen vrijheid aan zichzelf 
overgelaten, niet verder komen kan dan tot algeheele vernieling" ""). 
Nog anders geformuleerd: "Die eerste periode is naiSaYcoyós tot wat in 
het noachietisch verbond kwam, gelijk de wet van Sinai naibaycoybg É'K; 
Xgiatóv i s" "^). 

Verder was de cultuur in die eerste periode "zoo hoog, dat er destijds 
gronduitvindingen zijn gedaan en gaven en talenten geschitterd hebben, 

1") II, 28. 
»•») I, 274. 
"•) I, 274 V. 
"' ) I, 275. 
"») I, 276. 
"») I, 277. 
"«) Loc. de Foedere, 124. 
1") a.w., 125. 
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die door Calvijn terecht aan den Heiligen Geest worden toegeschre
ven" "2). 
2. Van Noach tot Abraham. De belangrijkste gebeurtenis die de Heilige 
Schrift ons uit deze tijd meedeelt, is de verstoring van Babels torenbouw. 
In deze torenbouw lag een wereldplan besloten, "dat rechtstreeks tegen 
Gods plan met de wereld overstond", en als volgt te omschrijven is: 
"Niet te zeer vermenigvuldigen, niet ons over de aarde verspreiden, niet 
heel de wereld bevolken, maar ons bepalen tot het formuleeren (? for-
meeren, J. D.) van één enkel, betrekkelijk klein volk, en het overige deel 
der aarde ongebruikt laten" ^^^). De torenbouw wordt echter verijdeld, 
want Gods plan is anders. "Naar het plan Gods zouden allengs alle 
krachten en gaven, die Hij in ons geslacht had ingelegd, tot de eere zijns 
Naams in het licht treden; maar volgens dat zelfzuchtig plan van Babels 
torenbouw zou dit alles verstikt en te niete gedaan zijn" i^*). "Zooals het 
naar den raad en het bestel van den Heere der heirscharen zou gaan, 
heeft God zich een Naam gemaakt, en het is de verheerlijking van dien 
Naam onzes Gods, waarop heel de historie van ons geslacht uit
loopt" »"). 

3. Van Abraham tot Christus. Kuyper heeft er groot bezwaar tegen, dat 
"na vluchtige afdoening van de eerste elf hoofdstukken van Genesis 
geheel het kerkelijk onderwijs zich "veelal in de particuliere genade op
sluit, en van de gemeene gratie gemeenlijk zwijgt" ^^^). Want zo wordt 
vergeten, dat het einddoel van de particuliere genade in het behoud van 
"de door God geschapen, in stand gehouden en nooit losgelaten wereld" 
is gelegen i^^). De Heilige Schrift laat dat ook duidelijk zien. "Het slot
woord toch van Abrahams roeping is niet dat enkele uit de volkeren bij 
zijn geslacht zullen worden ingelijfd, maar heel anders, dat alle geslach
ten des aardrijks (en alle geslachten des aardrijks maken toch saam ons 
menschelijk geslacht uit) in hem zullen gezegend worden" '^^). Zodat 
"het uitgangspunt in Abrahams roeping. . . terstond en in hoogen en 
vollen zin zoo universalistisch mogelijk (is), en volstrekt niet alleen de 
Joden, maar alle geslachten der aarde (omvat)" ^^^). 
Te veel is ook over het hoofd gezien, dat we in Genesis 12-26 van een 
strenge afzondering in het leven van Abraham letterlijk niets vinden. 
Het is onweersprekelijk, "dat niet alleen in het woord van Abrahams 
roeping op de zegening 'der volkeren' als einddoel nadruk werd gelegd, 
maar dat feitelijk heel zijn uitgang naar, en zijn optreden in Kanaan, en 
zijn leven als herdersvorst te midden der andere vorsten van Palestina, 
eer een zoeken van contact, een aanleggen van allerlei verbinding, een 

"») Loc. de Foedere, 125; G.G. I, 284 v. 
"») I, 306 V. 
"*) I, 307. 
1") t.a.p. 
"') 1, 318. 
1") I, 319; cf. I, 357. 
"») I, 322 V. 
"') t.a.p. 
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doen ontstaan van allerlei verhouding en betrekking was, dan dat er 
sprake kon zijn van een zich opsluiten en afzonderen" ^^*'). Ook de lig
ging van Kanaan wijst op hetzelfde. "Palestina op het kruispunt van de 
Levantsche levensbeweging gelegen, was door God besteld en verordend, 
om de komst van zijn Koninkrijk te dienen. Met Babyion en Perzië 
achter zich, Egypte zuidwaarts, Griekenland ten noorden en Rome west
waarts in verbinding, vormde Palestina juist het middelpunt van wat in 
de dagen van Jezus 'het groote wereldrijk' zou zijn. Veel meer op dat 
land, dan op het volk dat er woonde, wordt dan ook in de Godsspraak 
nadruk gelegd. Abraham moest gaan naar 'het land dat God hem wijzen 
zou'; en ook verder spreekt de Openbaring telkens van den berg Sion, 
als van de 'plaats der ruste', die God Zich verkoren had" '^^). Was 
„Abraham in Ur der Chaldeeën gebleven, hij zou alleen met zijn eigen 
volk in aanraking zijn gebleven. En juist door zijn overplaatsing naar 
Palestina werd hij met elk der toongevende volken uit die dagen in 
contact gebracht. Al is h e t . . . volkomen waar, dat hij zich met vreemde 
volken niet *®̂ ) vermaagschapte... en al is het evenzoo ontwijfelbaar, 
dat bij den overgang uit het patriarchale in het nationale leven, èn door 
Gods bestel èn door zijn wetgeving, de afscheiding tusschen Israël en de 
volken in het optrekken van een hoogen scheidsmuur voor een tijdlang 
volkomen wordt gemaakt, toch treedt ook dat geheel tijdelijke, nationale 
isolement niet in, dan nadat in de historie der patriarchen, en zeer bij
zonderlijk in het leven van Abraham, de breede fundamenten gelegd zijn 
voor een hoogere ontwikkeling, die alle volken omvatten en heel het 
leven der wereld in zich zal sluiten" ^*'). 
Kuyper ziet dit duidelijk beschreven in "de hoofdgebeurtenissen, die 
Abrahams verhouding tot de volkeren teekent, in de . . . ontmoeting van 
Abraham met Melchizedek" '**). De betekenis van deze geschiedenis ligt 
hierin, "dat de bijzondere openbaring, en dus ook de particuliere genade, 
slechts een tusscheningeschoven beteekenis heeft, en dat niet de particu
liere openbaring, maar de scheppingsordinantie het duurzame en blijven
de is" ***). Melchizedek verschijnt in Genesis 14 immers als de meerdere 
van Abraham (Hebr 7, 7). Die meerderheid komt uit, als hij in Hebr 7 
als "priester des Allerhoogsten, als koning des vredes, als koning der 
gerechtigheid" getekend wordt. Dat "wijst er op, hoe zijns een koning
schap en priesterschap was, dat niet hing noch aan zijn vader of moeder, 
noch aan de geslachtsrekening van zijn afkomst; dat niet begon en geen 
einde zou hebben; hoe hij, meer dan Abraham, Aaron en David, deswege 
den Zone Gods gelijk, en alzoo zijn voorbeeld en afschaduwing was; en 
dat koningschap en priesterschap, in hem tot één verbonden, derhalve 
niet uit een particuliere heilsdaad, maar uit de oorspronkelijke ordinantie 

"») I, 325. 
"1) I, 326. 
1") Het woordje 'niet' is in de tekst uitgevallen. 
"») I, 343 V. 
"*) I, 331. Ook 331-338; Loc. de Christo I, 104; III, 73 diet., 89 vv. 
"») I, 333. 
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Gods was opgekomen" i^*). Melchizedek bezat zijn priesterlijke -waardig
heid "niet krachtens een bijzondere heilsopenbaring, maar krachtens die 
oorspronkelijke scheppingsordinantie, die den mensch als mensch opriep, 
om in den naam des Heeren als koning te regeeren over zijn schepping. 
Hem als priester het offer van liefde en lof te mengen, en als profeet 
zijn naam te verkondigen" ^^^). In Melchizedek zien wij "een laatste 
gloor van het priesterschap door God zelf in het paradijs ingesteld" ***), 
en die 'laatste gloor' getuigt in haar meerderheid boven Abraham, "dat 
in Christus, in zijn Evangelie, en in zijn Koninkrijk, niet een voortzet
ting is te eeren van de voorloopige, tijdelijke en voorbijgaande heilsopen
baring in Israël, maar integendeel een uitbrengen in heerlijkheid van wat 
in de scheppingsordinantie door God was bedoeld, maar door de zonde 
was verbroken" ̂ *'). 
Zo kan het isolement van Israël slechts tussenbedrijf zijn *'"). 

Men moet hier goed opletten. Het hierboven afgedrukte citaat 185 zou kunnen 
doen vermoeden, dat de ganse bijzondere openbaring (c.q. de particuliere 
genade) een tussenbedrijf vormt. Citaat 189 zet Kuypers bedoeling reeds in 
een duidelijker licht: De bijzondere genade in Christus sluit aan bij de schep
pingsordinantie en stempelt daarmee de bijzondere openbaring (particuliere 
genade) zoals zij gestalte ontving in Israël tot tussenbedrijf. Het gaat Christus 
(particuliere genade) om de wereld (algemene genade). De particuliere genade 
heeft "geen andere strekking noch roeping dan om èn die wereld èn onze 
menschelijke natuur geheel in universalistischen zin te redden. Israël dient 
de volken, en de vrucht van Israels lijden is dat die volken ingaan in het 
Koninkrijk Gods" (I, 338). 
Kuyper heeft grote waarde gehecht aan zijn exegese van Gen 14 en Hebr 6 
en 7. "Het was eerst De Heraut, die zich geroepen voelde, om bij meer dan 
ééne gelegenheid weer de aandacht der Gereformeerde Christenheid, op wat 
Paulus noemt: een voortvaren tot de volmaaktheid, te vestigen, door uit te 
spreken, dat de summiere inhoud van dit veelzeggend stuk, geen mindere is, 
dan de leer, da t . . . " (en dan volgt ons citaat 185). 

4. Christus en de gemene gratie. Over dit onderwerp zullen wij veel 
uitvoeriger moeten zijn. Wat tot nu toe over de vorige perioden door 
Kuyper gezegd is, moest de baan vrij houden voor de universele be
tekenis van Christus' werk. 
a) De volheid der tijden. God heeft door zijn gemene gratie de wereld 
op Christus' komst voorbereid. De Heilige Schrift spreekt van de 'vol
heid der tijden', "en wat nu is dit anders, dan dat niet alle tijden gelijk 
zijn, dat er tijden zijn van voorbereiding, tijden waarin zeker proces 
ongemerkt doorwerkt, en dan ook tijden, waarin dat proces voleind, de 
vrucht voldragen is, en er alsnu een toestand is ingetreden, die geheel 
berekend is op wat God besloten had in die 'volheid der tijden' tot stand 

"•) I, 336. 
187) j ^ 337. 
"8) Loc. de Christo III, 92. 
"«) I, 338. 
"•) I, 338-345. 
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te brengen" *'*). Omdat dit bestel Gods over de volken van het begin tot 
het eind het spoor der gemene gratie volgt, en alleen door die gemene 
gratie denkbaar en mogelijk werd, "is het niet te sterk gesproken, zoo we 
in heel het werk der gemeene gratie één beleid aanbidden, dat tenslotte 
al haar stralen in het werk van den Christus als in één brandpunt deed 
saamvallen. In dien zin is metterdaad het Kruis van Golgotha het mid
delpunt der wereldhistorie, waarin al haar stroomen als in een oceaan 
uitvloeien, en waaruit omgekeerd als uit een fontein alle beekjes der 
historie die daarna komt afvloeien" ^^). Zo was de wereld voor de 
komst van Christus klaargemaakt. Wat de wereldkerk bij haar intrede 
in de wereld voor een snel voortschrijden nodig had, was aanwezig: 
geestelijke ontvankelijkheid, historische rijpheid en gemeenschap tussen 
de volkeren ^®'). 
b) De grote verborgenheid. Wie de verschillende passages in het Nieuwe 
Testament over de 'grote verborgenheid' goed wil verstaan, moet er op 
letten, "dat het mysterie eenerzijds eenvoudig in de Vleeschwording des 
Woords schijnt gezocht te worden, en dat het anderzijds gezocht wordt 
in de toebrenging der volken. Die twee zijn telkens ineengestrengeld"^'*). 
Wat Paulus zegt, is slechts te doorgronden, "als ge inziet, dat hij deze 
twee, eenerzijds de Vleeschwording of de komst van Christus, en ander
zijds de roeping der heidenen, als één en hetzelfde mysterie, als geheel 
dezelfde verborgenheid in uwe voorstelling laat optreden. De zin hier
van nu is deze: Ge verstaat de Vleeschwording des Woords niet, zoolang 
ge staan blijft bij het feit, dat Jezus als Jood geboren is. Dit feit is wel 
onloochenbaar. Hij zelf toch sprak: De zaligheid is uit de J o d e n . . . 
maar toch zonder meer verstaat ge de Vleeschwording niet. Het Woord 
is niet Jood, maar vleesch geworden" ^^^). Alle nadere bepaling is bij
komstig (uit Israël, uit David, uit Maria). "Hoofdzaak en doel blijven, 
dat Hij aannam de menschelijke natuur, het vleesch en bloed van Adam, 
de natuur van ons menschelijk geslacht, datgene wat over heel de wereld 
den mensch als mensch van alle creaturen onderscheidt" *'*). 
De betekenis hiervan is duidelijk. Christus' vleeswording zal de wereld 
redden. "Ware toch het geboren zijn als Jood de hoofdzaak of het eigen
lijke, en had de Zone Gods wel de Joodsche natuur, maar niet de men
schelijke natuur aangenomen, dan natuurlijk zou Hij wel de Zaligmaker 
der Joden, maar niet de Zaligmaker der menschen als zoodanig zijn" i'^). 
Geen joodse, doch de algemeen menselijke natuur nam Christus aan *'*). 
88 maal vermeldt de Heilige Schrift, dat Hij de Zoon des mensen is ̂ " ) . 

"1) II, 173 V. 
"») II, 174. 
"») II, 174 vv. 
"*) I, 348. 
"'S) I, 348 V. 
"•) I, 349 V. 
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Deze gedachte van Christus' algemeen-menselijke natuur heeft Kuyper van 
meet af accent gegeven, juist ook vanwege Christus' organisch levensverband 
met de mensheid. Men zie Uit het Woord, 2e serie I, 50v, 122; Loc. de 
Christo II, 3 diet., 8v, 33; III, 36; E Voto I, 323; II, 275; G.G. II, 142vv. 
Wij geven hier niet aan, welke consequenties Kuyper verder nog aan deze 
gedachte verbindt. In verband met ons onderwerp is het voldoende ook hier 
weer te constateren, hoe Kuyper Christus' persoon en werk als de ganse 
mensheid, de wereld omvattend tekent en zo in het werk van de gemene gratie 
centraal wil stellen. 

c) Christus en de wereldhistorie. Met de komst en werking van Christus 
gaat er "een gouden draad door heel de historie, die sinds Golgotha ver
liep", lopen ^'"'). Ook al "valt er een, in zekeren zin zelfs wondere, ont
wikkeling der gemeene gratie waar te nemen ook in streken en landen, 
die dusver buiten den stroom van den Christelijken invloed bleven", toch 
staat die ontwikkeling "buiten de historische ontwikkeling van ons men-
schelljk geslacht als geheel genomen, en het is niet door deze landen en 
niet onder deze volken dat de breede stroom der gemeene gratie zich 
voortstuwt naar de voleinding" ^''^). Wat wij in Mexico en Peru, In 
Indië, in China en Japan, in de mohammedaanse wereld vinden, toont 
wel, dat "de vrucht der gemeene gratie onder deze volkeren een zeer 
overvloedige was", maar tevens, "dat die vrucht tot deze volken zelven 
beperkt bleef, en niet ten goede kwam aan ons menschelijk geslacht als 
zoodanig" 2**). Wij hebben hier te doen met een "geïsoleerde werking 
der gemeene gratie die, naar tijd en plaats beperkt, enkele volksgroepen 
zegent, maar die slechts een beperkte kracht van ontwikkeling bezit, en 
Is het perk dier kracht eenmaal bereikt", dan staat deze gemene gratie 
óf stil óf loopt terug en versteent ^*'̂ ). 
Naast deze eerste soort van actie der gemene gratie "staat nu een geheel 
andersoortige lijn van de gemeene gratie, die het leven van ons geslacht 
als geslacht draagt, en ons menschelijk leven als zoodanig voorulthelpt 
en verder brengt. Vrucht van deze actie van de gemeene gratie is een 
menschelijke ontwikkeling, die zich niet bindt aan een enkele volks
groep, maar bestemd is alle natiën te zegenen. Een ontwikkeling die niet 
aan zekere eeuw gebonden is, maar gestadig voortgaat In den loop aller 
eeuwen. En eindelijk een ontwikkeling, die niet gebonden is aan een 
zeker perk van vooruitgang, maar nog altoos verder voortschreed, en in 
elke nieuwe eeuw reuzenschreden vooruit deed, niet op één, maar op elk 
gebied van het menschelijk leven" ^"*). Behoort tot de eerste soort van 
werkingen der gemene gratie als speciale actie "wat ge in oud-Amerlka, 
In China, in Japan, in Indië en ten deele wat ge in den Islam waar
neemt", de tweede soort van werkingen als generale actie van de gemene 
gratie ten dienste van ons menselijk geslacht zien we in "de menschelijke 
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ontwikkeling die in Babylon en Egypte begon, daarna in Griekenland en 
Rome tot voorloopig gedijen kwam, alstoen door het Christendom werd 
opgenomen, en sinds onder de auspiciën van het Kruis van Christus zich 
nu reeds achttien eeuwen lang in Europa en Amerika heeft voortge
plant" ^''^). Vóór Golgotha is er van een menselijke ontwikkeling in deze 
meer algemene zin geen sprake ***). 
De speciale ontwikkeling van de gemene gratie gaat dus buiten de 
Christelijke religie om, terwijl "die generale actie der gemeene gratie op 
de verschijning der Christelijke religie is aangelegd, en eerst door de 
Christelijke religie tot krachtige bloei is gekomen" 2'"). Hier zien we de 
wereldhistorische betekenis van Christus. Voor wie in het oog houdt, 
dat zijn actie niet eindigt met de hemelvaart, maar eerst recht begint met 
zijn gezeten zijn aan de rechterhand Gods, wordt het duidelijk, "hoe de 
Christus voor dit zijn tweede werk, als we het zoo mogen noemen, ge
heel aan deze generale lijn der gemeene gratie gebonden was, en hoe 
omgekeerd deze generale actie der gemeene gratie geheel door den 
Christus wordt beheerscht" ^''*). Wanneer Rome en Griekenland, na 
Babyion en Egypte zijn ondergegaan, wordt aan de wereldkerk van het 
Nieuwe Testament de leiding der volken toevertrouwd en "eerst van dat 
oogenblik af (treedt) de gemeene gratie (in) die nieuwe rijke banen, die 
haar onder de Christelijke religie ontsloten worden. Wat wij thans de 
Christelijke wereld in Europa en Amerika noemen, vertoont ons de 
hoogste ontwikkeling van ons menschelijk geslacht, die dusver in den 
loop der eeuwen gekend is, en alles profeteert, dat die ontwikkeling be
stemd is, om nog lang al verder en verder voort te schrijden. Wel is nog 
niet te zeggen, of de afval van het Christendom die thans intrad, zal 
aanhouden en of de ontzettende worsteling die het einde dezer tegen
woordige bedeeling zal kenmerken, reeds naderende is. Ware dit zoo, 
dan zou natuurlijk de voortgang onzer menschelijke ontwikkeling haar 
keerpunt reeds bereikt hebben. Maar niet dit is het, waarnaar ons oor
deel zich richt. Dan toch zouden we staan voor een intredende cata
strophe, en hiermede de historie zelve haar eindpaal nabij zijn. Maar ook 
zonder achter het gordijn te willen gluren, dat deze toekomst voor ons 
oog verbergt, staat voor ons als resultaat der historie vast, dat de gene
rale actie der gemeene gratie, gelijk ze uit Babyion en Egypte, uit 
Griekenland en Rome opkwam, door het Christendom is opgenomen, en 
eerst onder de leiding van den Christus is opgeklommen tot die algemee-
ne menschelijke ontwikkeling, waardoor men zeggen kan, dat de historie, 
niet der afzonderlijke volken, maar der menschheid recht begonnen is. 
En zoo mag derhalve gezegd, dat de gemeene gratie door den Vader voor 
den Zoon bereid is, niet alleen om zijn Vleeschwording mogelijk te ma
ken; hem als 'Zoon des menschen' onder ons te doen wonen; hem den 
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vorm en de taal voor zijn Evangelie te bieden; zijn verzoeningswerk door 
zijn sterven onder Pontius Pilatus tot stand te doen komen; en den won
deren ingang aan de Christelijke kerk in het Romeinsche rijk te ont
sluiten; maar veel meer nog, dat die zelfde gemeene gratie door den 
Vader voor den Zoon bereid is, om eerst in en door den Christus de ge
nerale ontwikkeling van ons menschelijk geslacht, ja sterker nog, een his
torie der mensheid in den rijken, diepen zin van dit woord mogelijk te 
maken" ^''^). Een historie, die de triomf van het Christelijk Europa over 
de wereld tot een volkomene maakt. "De Christelijke natiën saim zijn 
nauwelijks één derde van de bevolking der aarde, en toch weet ieder, dat 
zoodra de Christelijke natiën één lijn trekken, noch het Heidendom noch 
de Islam iets meer te zeggen heeft" ^^*). 

1. Wie het hoofdstuk 'Christus en de wereldhistorie' (G.G. II, 177vv) leest en 
bewondert, zal zijn gevoelens niet beter onder woorden kunnen brengen dan 
A. A. van Ruler het deed: Op Kuypers constructie "zal wel een en ander.. . 
aan te merken zijn, zoowel wat de idee van den eenen stroom tegenover de 
vele meren en poelen betreft, als ook wat aangaat de domineerende beteekenis 
van het christendom in den europeesch-amerikaanschen cultuurkring... Maar 
dit nu daargelaten, welk een zeldzaam grootsche apologie voor de absolute 
en universeele beteekenis van het christendom! Welk een uiterst subtiele plaats
bepaling van de gemeene gratie in het geheel van het wereldplan! Welk een 
schitterende oplossing van de verhouding van gemeene gratie en particuliere 
genade! Men moet bewondering hebben voor de breede allure, de groote 
denkkracht, den stouten durf van deze geschiedeniswijsgeerige constructie, 
gezien in verband met de dogmatische en cultuurtheoretische problemen van 
de christelijke-cultuur-Idee. Er ligt iets ongemeen fascineerends in", Kuypers 
idee eener Christlijke cultuur, 40. 
2. Over het verband tussen particuliere en gemene genade bij Kuyper bestaat 
veel verschil van mening. Wij komen daar later op terug. Maar het verband 
zien we hier voor ons. Zonder Christus komt de wereld niet tot haar eigenlijke 
ontplooiing, is van een "menschelijke ontwikkeling in meer algemeenen zin 
geen sprake" (II, 246). Mèt Christus gaan de door God in onze mensheid 
gelegde krachten "opvlammen en den glans van zijn oorspronkelijk bestel ver-
toonen" (II, 248). Dualisme tussen particuliere genade en gemene gratie is er 
bij Kuyper genoeg aan te wijzen, maar een billijk oordeel daarover vellen 
zónder de eenheid van beide gezien èn bewonderd te hebben, is onmogelijk. 
De zesde lezing van Kuypers Stone-lectures vormt het onweersprekelijk be
wijs hoe Kuyper gegrepen is door de samenhang van gemene gratie met 
particuliere genade, waarbij alleen de laatste naar het calvinistisch grond
beginsel de wereld waarlijk verder kan brengen. Het Calvinisme, 156-183: 
'Het Calvinisme en de toekomst'. Kuypers grote visie maakt de woorden 
van Th. L. Haitjema gewettigd, dat "achter Kuypers Universiteits-stichting 
het machtige ideaal gloeide van een herkerstende Europeesche cultuur. In zijn 
stoute toekomstdroomen zag Kuyper omstreeks 1880 de Vrije Universiteit 
worden tot de bakermat van een nieuw Europeesch cultuurleven, waarin 
Gods Woord het allesbeheerschende middelpunt vormen zou". Onder eigen 
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Vaandel, 6e jg, 38. De slotwoorden van de zesde Stone-lezing getuigen van 
Kuypers geloof in een toekomst met het calvinisme: "Zoo God zijn Geest niet 
uitzendt, komt er geen kentering, en gaat de afloop der wateren angstig snel 
door. Maar ook gij kent de Aeolusharp, die men in het vensterkozijn legt opdat 
de wind er zijn hemelsche accoorden op spele. Zoolang de wind uitblijft, geeft 
ook die harp geen toon; maar, ook al komt de wind, zoo de harp niet gereed 
ligt, moogt ge een blazen en suizen van den wind beluisteren, maar komt er 
geen atmosferische muziek. Laat dan het Calvinisme niets dan zulk een Aeolus
harp zijn, welnu, dan zegt dit alleen, dat ook het Calvinisme zonder den Geest 
des Heeren volslagen machteloos is. Maar juist hieruit volge dan ook voor ons 
de dubbele roeping, eenerzijds dat we om het blazen van dien wind des 
Geestes den God onzer vaderen zullen aanroepen, maar ook anderzijds om 
inmiddels toe te zien dat onze harp, zuiver in haar snaren gespannen, tegen 
dat de Geest weer ritselen gaat, in het venster van Gods heilig Sion gereed ligt', 
a.w., 182 V. 

d) Christus' macht over de natuur. Er komen in De Gemeene Gratie 
enkele uitlatingen voor, die gemakkelijk onze aandacht zouden ontgaan, 
als wij niet uit een ander werk van Kuyper wisten van hoe grote draag
wijdte deze uitlatingen zijn. Wij denken aan zijn uitspraak, dat "in de 
Christelijke deelen der wereld de heerschappij over de natuur, die ons in 
het Paradijs was toegekend, en sinds teloor ging, weer op zoo aanmerke
lijke wijze ons is teruggegeven... Dit alles is ons de vrucht van de 
gemeeene gratie, en we belijden, dat deze gratie daarom zoo wonderbaar 
door kon werken, omdat de verborgen kracht der Christelijke religie 
haar gesterkt en bewaard heeft, om den geest des menschen steeds meer 
van den vloek te bevrijden" ^^^). De ongemene macht, die in het ge
kerstend deel der wereld door de mens over de natuur gewonnen is, 
danken we aan de "natuurkundige wetenschappen, en die wetenschappen 
zijn tot bloei gekomen, niet in China noch Japan, niet in Indië noch 
in Turkije, maar in het Christelijke Europa en in het Christelijke 
Amerika. Met zekerheid kan men dan ook zeggen, dat we ook in de 
macht van deze natuurkundige wetenschappen een zegen van de 
Christelijke religie hebben te zien. Dit nu is op ons standpunt alleszins 
rationeel. In het Paradijs is het den mensch gezegd, dat hij heerschappij 
zou hebben over de natuur. Adam bezat dan ook die heerschappij, 
maar door de zonde is ze ons ontgaan. Doch nu treedt de gemeene gratie 
in, om wat door de zonde zou teloor gaan, op te houden en ons te her
geven. Dit doet de gemeene gratie dan ook. De macht en de heerschappij 
over de natuur, die in China en Indië, en niet minder onder den Islam 
is uitgeoefend, staat reeds hoog boven de onmacht tegenover de natuur 
waarin de negerstammen in Afrika verzonken liggen en lagen. Maar 
komt nu in deze gemeene gratie de exponent werken die van de kerk 
van Christus en de particuliere genade uitgaat, dan wordt deze gemeene 
gratie verdriedubbeld in kracht, en ziet ge juist in de Christelijke wereld 
de overmacht van den mensch over de natuur op zoo ongelooflijke wijze 
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toenemen, dan dankt ge daar God voor, en juicht ge deze vrijmaking 
van den mensch toe" ̂ ^^). 
Dit thema van de vrijmaking van de menselijke geest, dat Kuyper in 
De Gemeene Gratie slechts even aanstipt, heeft hij later in Pro Rege 
breed uitgewerkt ^^*). Wij geven daarvan het volgende exposé: 
God heeft de mens op deze wereld geplaatst om heerschappij te hebben 
over heel de aarde. Die kleine en nietige mens kón dat, omdat in hem het 
geestelijk element het beheersende is. "Ook physiek kan hij kracht 
oefenen, maar dit is bijzaak, en hoe hooger de mensch klimt, hoe meer 
hij zelfs van het gebruik van de physieke macht afziet, om al zijn kracht 
saam te trekken in zijn geest. Het Goddelijk bestel om den mensch 
heerschappij over heel de aarde te geven, rustte alzoo op de onomstoote-
lijke, en in heel het scheppingsplan besloten grondgedachte, dat de geest 
heerschen zou over de stof" ^i*). 
Deze heerschappij van de mens "kleeft in ons geschapen zijn naar den 
Beelde Gods" dat meestal veel te eenzijdig op geestelijk en godsdienstig 
gebied gezocht is ^^*). "In het heilige alleen heeft men de uitdrukking 
van de gelijkenisse Gods in den herboren mensch pogen te ontdekken. 
En toch, dit kan, dit mag niet. Onze belijdenis van onzen God is, aller
eerst zelfs, dat we gelooven 'in God Almachtig, den Schepper des hemels 
en der aarde'. Zijn Almacht, zijn Souvereiniteit staat op den voorgrond. 
Alwie dit uit het oog verliest, verloopt in mysticisme of verliest zich, eer 
hij 't weet, in de peillooze diepte van het pantheïsme. De Almachtige is 
zijn naam, de Allerhoogste zijn eeretitel, en die Almacht is zijn Heer
schappij, zijn overhoogheid over alle creatuur, zijn koninklijk-souvereine 
majesteit, waarmee Hij alle schepsel aan zijn voeten onderwerpt. En hoe 
wilt ge dan dat er een creatuur zal optreden, dat 'drager van zijn beeld 
en zijn gelijkenisse' zal zijn, indien ge uit dat creatuurlijk beeld den 
hoofdtrek, den grondtrek van het Goddelijk wezen uitneemt, en u op het 
zedelijk en religieus gebied terug trekt" ^"'). Alle nadruk valt bij het 
beeld Gods op onze koninklijke heerschappij over heel deze aarde ^i^). 
Door de zondeval echter komt de worsteling, "waarin de door de zonde 
verzwakte mensch zich met de door de vloek versterkte natuur gewik
keld zag" ^^*). De wilde, machtige natuur, die als een krankzinnige haast 
ontembaar in kracht is geworden, werpt zich op de mens om hem te 
vernietigen en deze wordt in een worsteling van eeuwen gewikkeld '̂®). 
Wie deze strijd ziet, begrijpt ook hoezeer er behoefte aan het wonder 
kwam. "Ze kwam op uit de tegenstelling tusschen den zwakken mensch, 
en de wild geworden, en daardoor in sterkte en vernietigende macht 

ï " ) I I . 274 V. 
" ' ) Pro Rege I, 123-276. 
"«) P.R. I, 127; cf. 135, 155, 414-424. 
2") a.w., 132. 
" • ) a.w., 132 V. 
'") a.w., 133. 
"8) a.w., 143. 
" • ) a.w., 145, 142. 
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toegenomen N a t u u r . . . Wie kon die Natuur aan? Wie kon tegen haar 
op? Wie kon haar overweldigen en beheerschen?... En dat bang van 
alle geloof afvoerend besef, kon alleen door het wonder gebroken 
worden. Als God wonderheden en teekenen deed, die zijn oppermacht 
over de natuur voor aller oog deden schitteren, dan ja, maar ook dan 
eerst, ging de vreeze voor de Natuur onder, en werd God een toevlucht 
en rotssteen, een hoog vertrek voor de zijnen" 2^"). Zo is het wonder van 
de uittocht uit Egypte, "aan den aanvang van Israels historie geplaatst, 
dat eens en voor altoos de oppermacht van Jehovah over de Natuur en 
haar macht ten grondslag van heel Israel's religie heeft gelegd" ^^^). 
Het wonder in de geschiedenis van de religie is dan ook niet iets bij
komstigs, het is geen "siersel der historie", maar "veeleer gaat het won
der voorop, komt uit het wonder de herleving en de bevestiging van het 
geloof, en is nog het feit, dat wij na zoveel eeuwen in den levenden God 
mogen en kunnen gelooven, aan dat intreden van het wonder bij Israels 
aanvang en in Israels historie te danken. En deze geheel eenige beteekenis 
van het wonder nu peilt en doorgrondt ge niet, of ge moet op de ordi-
nantie Gods aan den mensch, dat hij heel de Natuur en heel de aarde 
aan zich onderwerpen moet, teruggaan" ^^^). 
Onder het Oude Verbond is het niet alleen God, die wonderen verricht, 
maar Hij liet ook wonderen verrichten door zijn mannen. "Naast de vele 
door God zelf onmiddellijk verrichte wonderen, kwamen er andere op, 
die door tusschenkomst van deze mannen Gods verricht werden, deels 
om deze getuigen Gods als zoodanig te legitimeeren, maar deels ook, om, 
prophetisch, den mensch, of wilt ge den geest van den mensch, in zijn 
koninklijke macht over de natuur en over de boze geestenwereld te 
herstellen. Ze waren een voorspel van den triomf die eens weer den 
mensch zou doen terugwinnen wat hij verloor" ^^). 
Maar wat onder het Oude Verbond hier en daar een "opglinstering voor 
een oogenblik" ^̂ *) is, komt "in volle, ongebroken majesteit" eerst uit 
in Christus, de Zoon des mensen ^^^). "De wonderen uit het Oud Ver
bond staan met het optreden van Messias in verband. Ze waren van verre 
de aanduiding van wat in Christus komen zou; maar meer dan voorspel 
waren ze niet. Ze herinnerden aan 's menschen hoogheid in het paradijs, 
ze toonden dat herstel van de oorspronkelijke macht mogelijk was, ze 
profeteerden, dat die macht eens terug zou komen, maar die macht in 
volheid openbaren konden ze niet. Dit kon, moest en zou eerst ge
schieden als de Christus zelf verscheen, en als in den Zoon des Menschen 
de mensch zonder zonde en alzoo de mensch in zijn oorspronkelijke on
gebroken kracht weer te voorschijn trad" ^^^). 
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Kuyper zegt bewust, dat in deze wonderen van Christus de herstelde 
mens te voorschijn treedt. Men moet Christus' wonderen niet "omzetten 
in wonderen van den Zone Gods" ^^'). Wie dat doet, verliest de juiste 
blik op Hem, die "als mensch, in onze natuur, als Zoon des menschen 
optreedt . . . Op deze aarde heeft de Christus niet als de Zone Gods ge-
heerscht. . . maar is hij opgetreden als mensch, als onzer één, en heeft 
hij geen andere macht geopenbaard, dan die in den mensch kon uit
komen" ^^*). Wel was de Heilige Geest hem toebedeeld niet met mate, 
"maar het was en bleef tot den einde een geestesmacht, die in, uit en 
door hem werkte binnen het perk van onze menschelijke natuur, ge
bonden aan de ordinantiën, die God zelf in de schepping voor onze 
menschelijke natuur gegeven had" ^̂ ®). En daarom: "In Jezus treedt voor 
ons de herstelde mensch, en in dien mensch de tot haar hoogste uiting 
opgevoerde kracht, waartoe de geest des menschen tegenover de Natuur, 
de stof en de demonen bekwaam is in haar voleinding. Ge moogt niet 
zeggen, dat Jezus was gelijk Adam, want in Adam begon pas 's menschen 
ontwikkeling, en in Jezus verschijnt die ontwikkeling als voltooid. Hij 
was niet maar mensch, maar de Zoon des menschen. De centrale mensch. 
De mensch in zijn voltooiing, de mensch in het rijkste en hoogste van 
zijn kracht en vermogen. En ook waar Adams macht over de schepping 
inzonk en bezweek op 't eigen oogenblik, dat de vloek heel deze schep
ping, gelijk we het uitdrukten, krankzinnig maakte, bezat de Zoon des 
menschen die verhoogde en tot haar hoogste toppunt opgevoerde macht 
van 's menschen geest, waardoor hij ook die door de vloek ontredderde 
Natuur bedwingen kon" ^^*). In Hem is Psalm 8 over de heerschappij 
door God aan de mens over de natuur verleend, in vervulling gegaan ^^^). 
Nu zet Kuyper een volgende gewichtige stap. Wat Jezus verricht, neemt 
met Hem geen einde. Want wel komt er een eind aan Zijn onmiddellijke 
wondermacht, die slechts "in zijn apostelen nabloeit", maar niet aan zijn 
middellijke, die over de natuur triomfeert "door de hoogere ontwikke
ling van de geestelijke factoren in ons geslacht" ^^^). Kuyper wijst daar
voor op Joh 14, 12: "Voorwaar voorwaar, zeg Ik ulieden, die in mij ge
looft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en zal meer doen dan 
deze". Het koningschap van de mens, dat in Jezus als de Zoon des 
mensen opleefde, straalt uit Hem in zijn gelovigen uit ^^*). Ja, er zal in 
hen zelfs van een 'meer' sprake zijn. Waarin ligt dat meerdere van de 
wonderen, die de gelovigen zullen verrichten? Kuyper voert hier het 
onderscheid in tussen "de instinctief onbewuste en de door oefening ver-

^ P.R. I, 158; cf. E Voto I, 474 v; Loc. de Christo I, 102 v. Anders: Loc. de 
Christo I I , 37 v: "Nu mogen wij nooit zeggen, dat de menschelijke natuur won
deren gedaan heeft". Bedacht dient te worden, dat deze woorden door Kuyper 
niet gedicteerd zijn. 
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kregen bewuste handeling bij onze aanraking met de dingen der Na
tuur" ^**). Was het vroeger zo, dat door een wondere genade God de 
mens door instinctieve werking tot veel groots bekwaamd heeft ^^^), "een 
veel grooter macht over de Natuur zou ons deel worden, zoodra de 
mensch met zijn onderzoek en nadenken in het wezen zelf der Natuur 
indrong, en aldus zelf de in haar schuilende krachten leerde ontleden, 
om ze dienstbaar te maken aan haar onderwerping" ^^*). "We moeten 
dan ook niet naar de periode van het instinctieve leven terug, al voegt 
het ons haar relatieve voortreffelijkheid te eeren. Niet in het onbewuste, 
maar in het bewuste leven ligt onze redelijke kracht. Alleen wie met be
wuste kennis zich op de Natuur werpt, bezit over die Natuur een heer
schappij, die ons weer herinnert aan onze koninklijke roeping, om haar 
aan ons te onderwerpen. Er is in dat bewuste doen metterdaad een 
meerder, vergeleken bij voorheen" ^*'). 
Wie de historie kent, weet "dat alleen in (de) Christelijke landen die vrij
making en verheffing van den geest tot stand is gekomen, die, ten slotte 
zich ook op het onderzoek en de kennis der Natuur werpend, ook onze 
macht over de Natuur op zoo gansch wondere wijze verhoogd heef t . . . 
Denk U Jezus' verschijning en den ingang van het Christendom in 
Europa weg, en nog zouden we als de Chineezen in het Oosten, of de 
Indiërs in het Zuiden van Azië, even machteloos als de ouden tegenover 
de Natuur staan. Te zeggen nu, dat Jezus dezen loop der dingen, dit 
komende proces noch voorgevoeld, noch gegist, noch geweten zou heb
ben, ware te kort doen aan zijn hoogheid. Hij zou ons tot Koning zijn, 
hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en als Jezus dan tot zijn 
jongeren zegt, dat het zuurdeesem, dat hij in de drie maten meels kwam 
leggen, eens heel ons menschelijk leven zou opheffen, bleek het dan niet 
nu reeds ten volle waar te zijn, wat hij zijn jongeren profeteerde, dat hoe 
hoog ook zijn wonderen stonden, de vrucht van zijn ingang in de wereld, 
eens en nóg meerder, een nóg wonderbaarder werk zou doen uitkomen, 
als de heerschappij zou aanbreken die we thans over de Natuur bezitten 
door de ontsluiering van haar geheimenissen en de kennis van haar ver
borgen krachten?" ^**). Christus' evangelie heeft "een geheel andere, veel 
hooger ontwikkeling van 's menschen geestelijk leven te voorschijn ge
roepen" ^*^). Vergelijken we dit met hetgeen Jezus rechtstreeks wrocht 
door zijn wondermacht, dan ligt hier een "meerder iets". Niet "een meer
der iets, alsof ze een hoogere macht openbaarde. Boven het gebieden van 
wind en storm op het meer van Genesaret, het verveelvuldigen van de 
brooden en het opwekken van de dooden gaat niets. Maar wel is deze 
ons nu geschonken macht een meerder iets, zoo ge let op haar uitgebreid
heid, omvang en duurzaamheid. Al wat Jezus door zijn wondermacht 

»»») a.m., 176. 
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wrocht, gold voor één bepaald geval, een enkelen kranke, een enkelen 
bezetene, was beperkt tot één bepaald terrein. Deze tweede middellijke 
macht over de Natuur, die thans in onze hand gesteld is, oefent daaren
tegen haar gelijke werking en invloed onder alle landen en volken, eeuw 
na eeuw, en zegent duizenden tegelijk in allen nood en krankheid" ^**'). 
Maar hoe is het nu te verklaren, dat "de algemeen menschelijke ontwik
keling in den regel meer door de ongeloovigen, dan door de geloovigen 
gedragen is?" ^*^). Dit feit doet toch aan het bovenvermelde niets af. 
Want de eigenlijke strijd om vrijmaking van de geest vindt in de geesten
wereld plaats ^*^). "Er hangt voor het leven een sluier, en achter dien 
ondoordringbaren sluier heeft de worsteling der geesten plaats, die ons 
ten eenenmale ontgaat, en waarvan wij alleen de uitwerksels in ons leven 
kunnen waarnemen" ^*^). Het is de strijd tussen Christus en Satan, die 
hier beslissend was. Door de macht van Satan, de overste der wereld ^**), 
te breken, heeft Hij de geest des mensen vrijgemaakt en "toen is in de 
ure van de Uitstorting van den Heiligen Geest die nieuwe macht door 
de gemeente des levendefi Gods de wereld ingegaan, die een atmosfeer 
schiep waarin de geest des menschen weer was vrijgemaakt, en de vrij
heid der kinderen Gods zich begon te ontplooien. Eerst van dat oogen-
blik af dagteekent dan ook de vrije ontwikkeling van den menschelijken 
geest; allengs werd alle bijgeloof teruggedrongen; en niet meer door het 
grijpen naar magische toovermacht, maar door onderzoek, door studie 
in het zweet zijns aanschijns, kon toen de mensch zich ook het brood der 
wetenschap bereiden, en zoo zijn macht hernemen over de macht der 
Natuur" ^*^). De demonische atmosfeer werd na de uitstorting van de 
Heilige Geest door een heilige geestelijke atmosfeer teruggedrongen ^**). 
En deze invloeden van de Heilige Geest hebben zich óók uitgestrekt 
"buiten den beperkten kring van zijn levende Gemeente. Ze hebben in
gewerkt op het volksleven, op de publieke opinie, op de wetgeving, op 
de zeden en gebruiken. En het zijn die invloeden van den Heiligen Geest, 
die tegen den demonischen stroom een dam hebben opgeworpen" ^*^). 
Helaas heeft de Christelijke wereld aan de vrijmaking der geesten niet 
geloofd. "Veel te enghartig heeft ze zich gebonden aan de rechtstreekse 
geestesmacht, die werkt door het wonder, en heeft ze haar oog te zeer 
gesloten voor de ontwikkeling van andere geestelijke macht, die den 
menschen, gedurende een proces van twintig eeuwen, door vindingrijk
heid, aanwending van talenten, en toepassing van ernstig onderzoek 
over de Natuur gegeven was" ^*^). Toen hebben vooral de ongelovigen 
zich op het door de christelijke gemeente verwaarloosde terrein ge-
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worpen. De gemeente trok zich in machteloosheid terug. "De wónder-
macht bezat ze niet meer, en de macht der kennis het ze aan de onge-
loovigen over, terwijl omgekeerd de mannen der kennis braken met het 
geloof, en hun wetenschap als een sterkte des menschen tegen het Koning
schap van Christus overstelden" *̂®). 
Gelukkig komt hierin nu verandering: "De schuld van het verleden 
wordt ingezien. Een nieuw licht gaat op. Zelf grijpt men nu naar de 
macht der wetenschap. Men begint te gevoelen, dat ook in de weten
schap de macht van Christus werkt, en men maakt zich op om ook in 
haar den Christus als onze Koning te verheerlijken" ^^^). 
Kuypers conclusie is, "dat de nieuwe gedaante, waarin thans het wereld-
leven optreedt, voor zoover het goede kostelijke elementen bevat, aan de 
heerschappij van Koning Jezus te danken is, en voor zoover er onheilige 
machten in werken, door Koning Jezus in toom gehouden en bestreden 
wordt" 2"). 

1. Kuyper spreekt hier voortdurend van het geestelijk koningschap van Chris
tus. In dit koningschap is niet de overheidsmacht begrepen. Pro Rege I, 113-
123. De overheid regeert niet bij 'de gratie van Christus', maar bij 'de gratie 
Gods', G.G. III, 123. De opdracht van het gezag aan de overheid draagt een 
onmiddellijk karakter en daarbij mag niet aan Christus als tussenpersoon 
gedacht worden. Pro Rege I, 114. Christus wordt in het verband van Rom 13 
niet genoemd en wat Jezus tot Pilatus zegt (Joh 18, 36) bevestigt, dat zijn 
koningschap van dat der wereld onderscheiden is, a.w., 114-116. Wie er anders 
over denkt, stelt het voor, "alsof na Jezus' hemelvaart de Vader zelf op zou 
hebben gehouden zijn Goddelijke heerschappij uit te oefenen - een nonactivi-
teit van de Majesteit Gods, als we ons zoo uitdrukken mogen - zoodat dan 
de creatuur in hemel en op aarde, en dus ook de Overheid op deze wereld, tot 
op den oordeelsdag niet meer met het Eeuwige Wezen, niet meer met den 
Drieëenigen God te rekenen had, maar uitsluitend met den Christus. Van het 
bestel en bestuur niet alleen over de Kerk, maar evenzoo over de wereld, wordt 
dan de Vader geacht, van de hemelvaart tot den oordeelsdag, afstand te 
hebben gedaan ten behoeve van den Zoon des Menschen", G.G. III, 275. Van 
een dergelijke "abdicatie" (Pro Rege I, 372) wil Kuyper niet weten. Er is een 
"principieel verschil tusschen de wereldsche macht, die dwang uitoefent tot 
met het zwaard, en den geestelijken aard van het Koninkrijk van Christus dat 
geen dienaren heeft die er met het zwaard voor strijden; dat niet van de 
wereld is, noch met uitwendig gelaat komt, maar binnen in U is". Pro Rege I, 
121. Ook het koningschap van Christus gaat tegen de zonde in, "maar het 
tast de zonde niet van buiten in de wild uitgroeiende loten der overtreding, 
maar in kern en wortel aan. Het besnoeit den boom niet, maar geneest de 
verkankering van den wortel", a.w., 122. Kuypers leer van de 'vrijmaking van 
de menselijke geest' is een uitnemende illustratie van wat hij onder dit geestelijk 
koningschap van Christus verstaat. Zie ook Loc. de Christo, III, 181vv, 192v 
en Kuypers bestrijding van het Chiliasme aldaar. 
Maar hoe moeilijk het voor Kuyper is vol te houden, dat Christus' macht zich 
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tot de geestelijke sfeer beperkt, blijkt uit talrijke andere gedeelten in Pro Rege. 
Wanneer hij uitdrukkingen, die in de Schrift Jezus' koninklijke macht aange
ven, bespreekt, noemt hij die "van zoo verstrekkende beteekenis, dat ze be
schikkingsrecht inhouden over al datgene wat over het lot der volken en der 
menschheid beslissen zal. Bij niet één dier uitspraken vinden we eenige de 
minste beperking. Nergens een bepalen van zijn macht tot het geestelijk terrein. 
De woorden zijn, van den beginne tot het einde toe, steeds alomvattend, alles 
insluitend", P.R. I, 359. Wij verwijzen naar S. J. Ridderbos, a.w., 85, die 
zijn onderzoek van Pro Rege op dit punt als volgt samenvat: "Christus is 
koning over de natuur {P.R. I, 428, 430), de geschiedenis {P.R. II, 313, 316; 
III , 335, 336, 341), ook over het gezinsleven (II, 379-390, 396, 538-541 etc) . 
Sedert de verhooging van den Middelaar schuift - zoo betoogt Kuyper met 
beroep op Ef. 5 : 23 - 'het koningschap van Christus tusschen het Opper-
koningschap van God Drieenig en het onderkoningschap van den rrtan in' 
(II, 380). Evenzoo gaat Christus' koningschap over de maatschappij (III, 5-11, 
164, 165, 221-226), over het staatsieven (III, 272, 282, 293), over de volken 
(III, 3 1 1 ) . . . met minder over de wetenschap (III, 355-357) en over de kunst 
(III, 544-547)". Ridderbos vervolgt: "Kuyper strijdt in dit alles niet alleen 
tegen een methodistische verwaarloozing van Christus' koningschap, maar ook 
tegen een neiging van de Reformatie 'om het Koningschap van Christus te een
zijdig als een koningschap over de geloovigen alleen uit te leggen' (III, 582)". 
De tegenover elkaar staande uitspraken (Christus' koningschap is uitsluitend 
geestelijk èn is allesomvattend, alles msluitend) zijn onmogelijk te harmoniëren. 
Maar het is toch wel merkwaardig, dat Kuyper in een en hetzelfde werk zich 
zó duidelijk tegenspreekt. Is hiervoor een verklaring te geven? 
Kuyper heeft zelf zijn moeite met de leer van Christus' koningschap toege
geven. "Het koningschap van den Verlosser behoort tot die ingewikkelde leer
stukken, die nog nimmer scherp genoeg ontleed z i j n . . . Toejuiching zal daar
om elke poging verdienen, die er naar streeft om dit ingewikkelde leerstuk 
door nauwkeurig Schriftonderzoek en dogmatische synthese tot meerder hel
derheid te brengen", G.G., I II , 280. Kuyper verkeerde zelf nog in onzekerheid. 
En dan liggen tegenstrijdigheden voor de hand, omdat hij zich tegen twee 
opvattingen wilde verzetten: 
a) Tegenover "de aanhangers van art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis in zijn 
onverkorten vorm verwerpt h i j . . . met overtuiging het regeeren der aardsche 
machthebbers bij de gratie van Christus. Echter niet alleen het ingrijpen van 
de overheid in de kerk, doch ook het tegenovergestelde euvel: kerkelijke 
machtsusurpatie ten opzichte van de wereldlijke regering, wijt Kuyper aan de 
leer, dat Christus' koningschap over kerk en wereld beide zich uitstrekt", 
S. J. Ridderbos, a.w., 86. Zo zijn de passages te verklaren, waarin over 
Christus' koningschap beperkend wordt gesproken. 
b) Tegenover Christus' uitsluiting in liberale en doperse zin van het erf der 
wetenschap, politiek, maatschappij etc, stelt Kuyper de regering van Christus 
absoluut en totaal. Zo zijn de passages te verklaren, waarin over Christus' 
heerschappij totalitair wordt gesproken. Zie b.v. Kuypers redevoeringen 
Souvereimteit m eigen kring, Niet de Vrij heidsboom, Maranatha, Het sociale 
vraagstuk, Christus en de sociale nooden, IJzer en leem. 

2. Het herstel in Christus van de menselijke heerschappij over de natuur, 
waardoor cultuur in de volle zin van het woord eerst mogelijk is geworden, 
is o.i. de geniaalste gedachte, die Kuyper in Pro Rege ontwikkeld heeft. Deze 
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heerschappij gaat als een exponent in de gemene gratie werken, waardoor de 
laatste 'verdriedubbeld' wordt in kracht (zie citaat 212). 
M a a r . . . als zoveel van wat Kuyper geschreven heeft, is ook Pro Rege T, 123-
276 bijna onder het stof bedolven geraakt. Zelfs bij Kuyper-kenners. Wat er 
van te denken als H. J. Langman het betoog van H . van Riessen in diens De 
moderne cultuur en de christelijke school, waarin Van Riessen duidelijk 
kuyperiaans de ontwikkeling van de westerse cultuur in de arbeid van Christus 
fundeert, een "origineel betoog" noemt? (Recensie in Trouw van 2 febr. 1963). 
Wij mogen in dit verband nog een merkwaardigheid vermelden. Kort nadat 
wij Pro Rege gelezen hadden, kwam ons H. Berkhofs De mens onderweg 
onder ogen. Daarin keert op kardinale punten Kuypers redenering terug. Wij 
volstaan met één citaat: "Door en rondom Jezus geschiedt ook dit ongehoorde, 
dat de weerbarstige en dreigende natuur zich door de mens laat bevelen en 
zich in dienst stelt van Gods heilsplan voor zijn mensen. Op deze zijde van 
Jezus' werk is veel te weinig acht geslagen. Wanneer deze wonderen al voor 
geloofwaardig worden gehouden, dan pleegt men er toch weinig bij stil te 
staan. Ze worden toegeschreven aan Jezus' goddelijke natuur en daarmee als 
een grote uitzondering beschouwd die ons en onze verhouding tot de natuur 
verder niet raakt. Maar deze beschouwing is niet in overeenstemming met 
wat het Nieuwe Testament zelf vertelt. Natuurlijk hangen deze wonderen met 
Jezus' goddelijk geheim samen, zoals alles wat hij doet. Maar dit geheim is 
nergens los van zijn menselijk geheim", a.w., 24v. Bij informatie bleek ons, dat 
Prof. Berkhof De mens onderweg geschreven had zonder kennis van Kuvpers 
Pro Rege. Toen hij kort na onze ontmoeting laatstgenoemd werk wel gelezen 
had, deelde hij ons mee diep onder de indruk te zijn van de brede en moderne 
wijze waarop reeds Kuyper zich met het verband tussen Christus' wónder-
macht en de cultuur had beziggehouden. Als bijzonderheid vermelden wij nog, 
dat er indirect wél een lijn van Berkhof naar Kuyper liep. Prof. Berkhof was 
namelijk in zijn gymnasiumtijd reeds geboeid door de gedachte van Christus' 
wondermacht, waarin de mens Jezus Christus handelt. Deze gedachte was hem 
ingeprent door zijn godsdienstleraar ds S. G. de Graaf, die ongetwijfeld Pro 
Rege wèl gelezen had! 

§ 7. De verhouding tussen particuliere genade en gemene gratie. 

Belangrijke dingen zijn hierover reeds gezegd, maar dit gewichtige punt 
van Kuypers leer dient ons nog helderder voor de geest te staan. 

1. Eén doel. Part iculiere genade en gemene gratie zijn uiteindelijk op 
éénzelfde doel gericht, n.l. op de triomf van God over de Satan, en 
daarin op de zelfverheerlijking van Gods naam ^*^). 

2. Eigen doel. D e particuliere genade heeft als eigen doel de "verwerke
lijking van het Koninkrijk der hemelen" ^^^). Zij "strekt om de ontfer
mingen en barmhart igheden Gods daarin groot te maken, da t Hi j , nada t 
de menschheid in zonde en vloek gevallen was, nochtans aan een her
boren menschheid eeuwige gelukzaligheid waarborg t" ^®*). 

' " ) G.G. II, 52, 117 V, 639. Cf. onze § 5, 6. 
" ' ) II, 639. 
»»*) II, 654. 
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De gemene gratie is hierin aan de particuliere genade ondergeschikt, dat 
zij voor de uitverkorenen "het komen ter zaligheid" mogelijk moet 
maken ^^^). "Immers zouden de uitverkorenen uitkomen en geboren 
worden, dan moest toch allereerst ons menschelijk geslacht blijven voort
bestaan. Of hoe zouden ze anders geboren zijn?.. . Christus' kerk zou 
feitelijk in ons menschelijk geslacht, zonder algemeene genade, geen plek 
vinden voor het hol van haar voet" ^'*). 
Maar toch moet ook In het oog gehouden worden, dat de gemene gratie 
een doel in zichzelf heeft ^" ) . Dit eigen doel omschrijft Kuyper als volgt: 
"al wat in ons geslacht aan kiemen school tot eer en prijs van Gods naam 
in het licht te doen treden"*'^). In dit werk Gods verwezenlijkt zich 
"één allesbeheerschende gedachte . . . : de saamvatting van heel de schep
ping in de naar Gods beeld geschapen menschheid" ^^*). In de gemene 
gratie "zoekt God zijn zelfverheerlijking als oorspronkelijk Kunstenaar 
en Bouwmeester van het heelal" ^®''). 
Kuyper wil deze tweeërlei genade duidelijk onderscheiden houden. "Er 
is behalve het groote werk Gods in de particuliere genade, ook dat ge
heel andere werk Gods in het rijk der gemeene gratie" ^*^), met haar 
"heel ander doel" ^*^). Hij spreekt van "twee scherp onderscheiden 
sferen", waartussen "een onloochenbaar grondverschil bestaat" ^^^). 
Tussen beide vormen van genade gaapt verschil, zegt hij ergens ***). 

3. De terreinen niet te scheiden. Al moeten particuliere genade en ge
mene gratie steeds scherp onderscheiden worden, "tijdelijk en eeuwig 
leven, ons leven in de wereld en in de kerk, godsdienst en burgerleven, 
Kerk en Staat en zooveel meer, mogen niet gescheiden worden" ^*^). 
Beide richten zich immers op de kosmos, waarbij ook de particuliere 
genade zich richt op het herstel van "de door God geschapen, in stand 
gehouden en nooit losgelaten wereld" ^**). Daarom zijn particuliere ge
nade en gemene gratie ook op elkaar betrokken: 
a) De particuliere genade is er niet zonder de gemene gratie. Deze stel
ling is voor Kuyper niet vanzelfsprekend. "Op zichzelf ligt het einddoel 
der particuliere genade aan de overzijde van het graf. Haar wit ligt in 
de eeuwigheid, en op zichzelve beschouwd, kon ze desnoods geheel bulten 
het aardsche leven omgaan. Alle particuliere genade strekt om de ont
fermingen en barmhartigheden Gods daarin groot te maken, dat Hij, 
nadat de menschheid in zonde en vloek gevallen was, nochtans aan een 

»") I, 223. 
"») I, 254. 
»") t.a.p. 
" ' ) II, 626. 
"») II, 631. 
»•») II, 639. 
"1) II, 623. 
'•») II, 246. 
»«») II , 639. 
»»*) I I I , 202. 
»•») I I , 638. 
'•») I, 319. Cf. I, 495 v; I I , 183, 682 vv. 

60 



herboren menschheid eeuwige gelukzaligheid waarborgt. Toegestemd 
dient derhalve, dat hiervoor slechts ééne aanraking met dit aardsche 
leven noodig is, t.w. de geboorte der uitverkorenen. Maar zijn de uitver
korenen eenmaal geboren, dan volstaat de particuliere genade in zich-
zelve, om hun der eeuwige zaligheid deelachtig te maken. Feitelijk heeft 
dit dan ook alzoo plaats in die vele uitverkorenen, die kort na hun 
geboorte en wedergeboorte van deze aarde worden afgeroepen en over
gezet in het Vaderland daarboven. Er is hier alzoo geen sprake van een 
denkbeeldige voorstelling, van iets dat onze gedachte alzoo uitspint, het 
is de letterlijke omschrijving van wat gedurig in het leven alzoo voor
valt: Er zijn uitverkorenen die geboren worden, die worden weder
geboren, en die, zonder ooit iets van het aardsche leven gekend te hebben, 
van dit aardsche leven scheiden. Dit uitgangspunt mag daarom geen 
oogenblik uit het oog worden verloren. Het is beslissend en kenmerkend 
voor heel de betrekking die tusschen de particuliere genade en dat ge-
meen-menschelijke leven, dat aan de gemeene gratie tot terrein verstrekt, 
bestaat" ^^^). Immers, als het zó is, dat "het getal van de gezaligden, 
die onbewust wegsterven en het getal der gezaligden, die na hun be
keering heengaan, tamelijk wel tegen elkaar opweegt" (en Kuyper 
rekent ons dat voor) ^**), dan kan en mag "een dogmatiek, die hier
mee nu niet rekent, en in openbaren strijd met de gegevens van het 
werkelijke leven maar aldoor bekeering als regel blijft stellen, en op de 
zaliging buiten bekeering als op een nauwlijks meetellende exceptie neer
ziet . . . niet langer onze leiddraad zijn" **'). Wat Kuyper dan wèl wil, 
wordt gauw duidelijk: "Fout gaat elke voorstelling, die de zaligheid der 
uitverkorenen afhankelijk stelt van een langer leven, of ook die het 
werkelijk doel van dit langer leven der uitverkorenen zoekt in hun toe
brengen tot de eeuwige zaligheid" ^") . En daarom: "Geheel het optreden 
der langer levenden onder de uitverkorenen in deze wereld (moet) een 
geheel ander doel hebben, dan hun toebrenging, of hun persoonlijke 
zaligheid. Voor hun persoonlijke toebrenging is die lange levensduur niet 
noodzakelijk (Denk aan de vroegstervende helft van de uitverkorenen, 
J. D.). Dien langeren levensduur nu, met zijn stelligen eisch van be
keering en heiligmaking, als iets bijkomstigs te nemen, ware al te on
eerbiedig. Wie langer leven ontving, moet tot geloof en bekeering komen, 
en tot hem als bekeerde komt de onafwijsbare roeping tot heiligmaking. 
Maar dit alles is een eisch, die volgt uit zijn toebrenging, niet het middel 
om ten eeuwigen leven te komen. Dit eeuwige leven ontvangt hij uit 
louter genade, en alleen door een daad Gods. En op dien grond nu is het, 
dat wij, als Gereformeerde Christenen, ons ten deze hebben terug te 
trekken in het eerste, en steeds op den voorgrond tredende einddoel 

"") II, 654. 
"») II, 655. Ook E Voto III, 414 v. Cf. Loc. de Sacramentis, U7 (Voorzichtiger: 

"meer dan een derde deel"). 
»•») II, 656. 
"«) II, 657. Cf. Loc. de Salute, 155 v. 
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van alle roeping die tot ons komt, t .w. de verheerlijking van Gods 
Naam" ^^i). Hoe? "Zullen ze Gods N a a m heiligen en verheerlijken, dan 
moet er een terrein zijn, waa rop ze dit doen, en dan moeten er menschen 
zijn waarvoor en waaronder ze dit doen. D a n mogen ze zich niet uit de 
wereld terugtrekken, omdat ze juist voor die wereld te getuigen, in die 
wereld te belijden hebben, en in het leven der wereld de kracht des 
Koninkrijks openbaren moeten. De bestemming van het eigen leven da t 
hun door God beschikt en gegund wordt , ligt dan juist in de wereld. 
En waar nu in die wereld God hun met zijne gemeene gratie tegemoet 
treedt, ligt het in den aard der zaak, da t de particuliere genade die hun 
geschonken werd, met die gemeene gratie in rechtstreeksche aanraking 
komt, ja da t de werking der ééne zonder de werking der andere haar 
einddoel nimmer bereiken k a n " ^^^). 

1. De laatste regels moeten we goed onthouden. Particuliere genade komt niet 
tot haar volle ontplooiing en tot haar voltooiing dan op het terrein van de 
gemene gratie; particuliere genade, door Kuyper geconcretiseerd als: de kerk, 
de prediking, de bekering, de heiligmaking, het sacrament, de gemeenschap 
der heiligen, de goede werken (II, 658v). Deze "krachten des Koninkrijks" 
Clï, 6601, en dus volop als particuliere genade te bestempelen, werken in op 
het terrein van de gemene gratie. "Geheel de openbaring toch, van hetgeen 
God Drieëenig ter verlossing voor ons, buiten ons en in ons doet, wordt in 
diezelfde wereld waarin de gemene gratie werkt, tot een machtigen factor, 
die op het leven der wereld onder die gemeene gratie van den verst reikenden 
invloed is" (II, 664). 
2. Wie de redenering van Kuyper leest, zal daarachter zijn leer van de onmid
dellijke wedergeboorte, en dan kort vóór of na de geboorte gewerkt, her
kennen. 
De onmiddellijke wedergeboorte - "Ze hee f t . . . niets uitstaande met al die 
andere werkingen Gods waardoor Hij middellijk op ons werkt, gelijk Hij dit 
doet door het Woord, door de Sacramenten, door onze levenservaringen, door 
allerlei ontmoetingen enz. Er is In de wedergeboorte geen middellijke werking 
van wat aard ook", E Voto III , 409v. Zie ook E Voto II , 189; IV, 351, 472; 
Werk van den Heiligen Geest, 429; Revisie der Revisie-Legende, 18; G.G. 
II, 207vv. 
Kort vóór of na de geboorte gewerkt - Bijna de helft der uitverkorenen sterft 
jong en kan dus niet door het Woord geroepen zijn. "Geeft ge nu toe, gelijk 
ge wel moet, dat God de Heere deze wonderbare daad der wedergeboorte bij 
die uitverkorenen, die jong sterven, stellig nog in de wieg volbrengt, of ook 
reeds in moeders lijf, dan is er geen enkele reden denkbaar, waarom ge deze 
daad der wedergeboorte bij die andere uitverkorenen, die nog jarenlang op 
aarde leven blijven, later zoudt stellen", E Voto I II , 419. Eveneens Uit het 
Woord, 2e serie III , 57, 64; Werk van den Heiligen Geest, 373, 382, 387; E 
Voto I, 133. 
Kuyper is ook hierin niet altijd zichzelf gelijk gebleven. Hij heeft ook een 
middellijke wedergeboorte geleerd, Uit het Woord, Ie serie I, 49, 87. En wat 
het tijdstip der wedergeboorte betreft, Kuyper kan dit ook later stellen. Uit 

»") II, 657. 
»") II, 659. 
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het Woord, Ie serie I, 296; E Voto II, 99; III (!), 385v, 431; Encyclopaedie 
II, 506; Loc. de Peccato, 73vv. 
Eerder of later - gelijk blijft, dat het eigen doel der particuliere genade, de 
zaliging der uitverkorenen, ten principale in het ene ogenblik der weder
geboorte plaats grijpt. En dan de rest van het leven? Particuliere genade, die 
gedijen moet op de bodem der gemene gratie. 

b) De gemene gratie kwijnt zonder de particuliere genade. De particu
liere genade kon, zagen we, niet zonder de gemene gratie. Maar het om
gekeerde geldt ook. De heerlijkheid der gemene gratie zou "nooit in haar 
lente geschitterd hebben, indien niet de particuliere genade haar tot vol
komen ontluiking had gebracht" ^ ' ) . Wel komt bij Kuyper de gemene 
gratie zonder de particuliere genade voor. Wij hebben dit pag. 48 vv 
(Christus en de wereldhistorie) reeds besproken. Kuyper noemde 
Mexico, Peru, Indië, China, Japan en de mohammedaanse wereld, als 
gebieden waarin we te doen hebben met een "geïsoleerde werking der 
gemeene gratie, die naar tijd en plaats beperkt, enkele volksgroepen 
zegent, maar die slechts een beperkte kracht van ontwikkeling bezit" ^^*). 
Want "overal waar de gemeene gratie den factor der particuliere genade 
mist, kwijnt ze en leidt ze slechts tot gebrekkige uitkomst. Overal daar
entegen waar de factor der particuliere genade op de gemeene gratie 
inwerkt . . . komt de gemeene gratie tot haar volle en al rijker ont
plooiing. Men behoeft om zich hiervan helder rekenschap te geven, de 
werking der gemeene gratie in China b.v. slechts te vergelijken met de 
werking dierzelfde gratie in een land als het onze. In China dreef de 
gemeene gratie op eigen kracht; en werd ze niet door de particuliere 
genade bezwangerd en verrijkt. Ten onzent is sinds elf eeuwen de factor 
der particuliere genade beginnen te werken. Gevolg is nu, dat men in 
China die eeuwen lang niets dan de gemeene gratie had, ten onzent 
gemeene gratie en particuliere genade. En het verschil in resultaat is, dat 
in China de gemeene gratie wel formeel tot rijke ontwikkeling kwam, 
maar dat ze zakelijk op laag standpunt bleef staan; en dat daarentegen 
in ons land ook door het ongeloovige deel der maatschappij een men-
schelijk en zedelijk standpunt wordt ingenomen, dat, in burgerlijken zin, 
bergen hoog boven dat van China uitsteekt" ^^^). 
Pas in de generale actie van de gemene gratie komt ons menselijk geslacht 
tot zijn hoogste ontwikkeling. "Er gaat door ons geslacht maar één 
breede frissche stroom van leven". Daarbuiten doen de levensvormen 
ons aan poelen, moerassen, hooguit aan meren denken ^^*). Daarbuiten 
- dat is buiten de particuliere genade. 

Kuyper kende zijn wereld. Ook de expansiedrang van China en Japan. Maar 
waarlijk meetellen in de triomftocht van de gemene gratie kunnen zij niet. 

">) I, 220. 
"•) Zie noot 203 
"») II, 664. 
" ' ) II, 670. 
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Want "het opmerkelijk verschijnsel" doet zich voor, "dat Japan en China ons 
nabootsen, verwonderlijk juist zelfs, nabootsen kunnen, en tot op zekere 
hoogte, doen kunnen gelijk wij doen, maar dat deze aansluiting aan ons leven 
een geheel uitwendige blijft... Wie in Japan de jongste ontwikkeling gade
slaat, wordt getroffen door de zonderlinge verschijning van een in zijn hart 
nog echt heidensch sociaal leven, maar dat overtogen is met een glans van 
Europeesch vernis. Hun eigen ontwikkeling heeft, dank zij de gemeene gratie, 
wel hun vaardigheid en scherpzinnigheid ontwikkeld, en hun geest, als we 
zoo zeggen mogen, wakker gehouden, en in zooverre hen op de aanneming 
van een geheel andere beschaving voorbereid; maar voor het overige is al wat 
ze aan hun eigen verleden danken, een kleed, dat niet vermaakt, maar afge
dankt moet worden. Organische samenhang tusschen wat bij hen zelven ont
wikkeld is, en hetgeen ze van het Christelijk Europa overnemen, is er niet. . . 
Wat ze hadden, moest afgedankt en weggeruimd, om door hetgeen ze uit 
Europa overnamen, vervangen te worden" (II, 179). Zie over de nabootsing 
ook II, 246v; Pro Rege III, 348 ("men copieert ons"). 

4. Ineenvloeiing: Kerk als organisme. In de werking van particuliere 
genade en gemene gratie onderscheidt Kuyper vier terreinen ^^^): 
1. Het terrein der gemene gratie, dat nog geen invloed van de particu
liere genade onderging (b.v. China en onder ons "het breed ontwikkelde 
terrein van het sportleven, dat nog enkel uit krachten der gemeene gratie 
leeft, en zich aan geen hoogeren maatstaf stoort"). 
2. Het terrein van de institutalre kerk, die als zodanig geheel en uit
sluitend uit de particuliere genade opkomt. 
3. Het terrein der gemene gratie, dat beschenen wordt met het licht van 
de kandelaar der particuliere genade (Christelijke landen van Europa en 
Amerika, "waar allerlei gewoonten, usantiën, zeden en wetten gelden, 
zoo hulselijk als maatschappelijk, die zeer duidelijk den Invloed van de 
Goddelijke openbaring verraden, en die toch gevolgd en nageleefd 
worden ook onder die breede klasse van personen, die persoonlijk niets 
van geloof of bekeering weten willen"). 
4. Het terrein der particuliere genade, dat de gegevens van de gemene 
gratie aan zich heeft dienstbaar gemaakt. Dit terrein "vindt ge overal 
waar zich de kerk als organisme openbaart, d.w.z. waar de persoonlijke 
belijders van Jezus In eigen kring het leven der gemeene gratie door de 
beginselen der Goddelijke openbaring beheerschen laten"). 
Het is op dit vierde terrein, de kerk als organisme, waar de "vol ont
wikkelde particuliere genade" ^̂ *) en de voltooide gemene gratie ^") in-
eenvloeien. De "zuurdesem" van de particuliere genade heeft het "meel" 
van de gemene gratie doorzuurd^^"). 
1. Het derde en vierde terrein dienen niet verward te worden. Het onderscheid 
is duidelijk: "Als het koninkrijk der hemelen vergeleken wordt bij een mosterd
zaad en straks allerlei gevogelte nestelt in zijn takken, blijven al die vogelen 

2") II, 680. 
"») II, 672. 
"") II, 675 vv. 
'»») Naar een beeld van Kuyper zelf, II, 681. 
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vreemd aan de natuur van den opgeschoten boom (derde terrein, J. D.). Als 
daarentegen de zuurdesem de drie maten meels heeft doortrokken, is dat meel 
door dien zuurdesem in zijn natuur omgezet (vierde terrein, J. D.). Het eerste 
rust alzoo op bloot uitwendig contact, het tweede op innerlijke verwantschap" 
(II, 681. Over zuurdesem ook I, 468). Beide terreinen hebben gemeen, dat men 
het epitheton 'christelijk' er voor kan gebruiken. Maar de betekenis verschilt. 
"Spreek ik van Christenvolken, van Christelijke maatschappij enz., dan vormt 
dit een tegenstelling met heidensche volken, heidensche maatschappij, Maho-
medaansche Staten of Mohammedaansche maatschappij (derde terrein, J. D.). 
Spreek ik daarentegen van Christelijke pers. Christelijke school. Christelijke 
zangers enz., dan bedoel ik daarmede een tegenstelling met de liberale pers, de 
neutrale school, ongeloovige zangers, enz. (vierde terrein, J. D.)". (II, 671 v). 
2. De kerk als organisme. Hierin komt voor Kuyper de spanning tussen parti
culiere genade en gemene gratie tot rust. 
a) De kerk als organisme. "Niet een ruil van verkoren personen zal eens 
voor God geuren, maar de plante zelve der geredde menschheid zal eens voor 
God eeuwiglijk bloeien" (II, 113). De wereld wordt gered in Christus als het 
Hoofd der mensheid (II, 111). "Uit het feit, dat de optreding van de kerk 
niet is aliquid separatum et transeuns naast het cosmische leven, maar dat in
tegendeel de kerk is de kern van de menschheid, van het heele leven der 
wereld, volgt, dat die kerk een proces doorloopt, waarvan het uitgangspunt en 
het point d'arrivée geheel met het cosmische leven samenvalt", Loc. de Eccle
sia, 27S. 
Kuyper wordt niet moede de brede menselijkheid van de kerk-als-orga-
nisme te tekenen. Zie o.a. Uit het Woord, 2e serie II, 335; Calvinisme, 51, 56; 
E Voto II, 177; III, 276v; Encyclopaedie II , 250v; Loc. de homine, 53; 
Pro Rege III , 2, 14. De kerk van Jezus Christus is geen aggregaat van per
sonen, maar het menselijk geslacht, "te vergelijken bij een boom, die wordt 
afgekapt, en nu in kleiner formatie weer opschiet. De ruïne van het genus 
humanum wordt niet in de geheelheid hersteld, maar het wordt bij de recon-
stitutie een organisme van kleiner proportie", Loc. de Ecclesia, 36. Wèl kleiner, 
"maar het organisme zelf ontving daarbij geen verandering", a.w., t.a.p.. Zo 
ook Loc. de Salute, 35v diet. Niet de verkorenen immers, maar de verlorenen 
worden afgescheiden, G.G. II, 114; de wilde takken en niet de boom gaat 
verloren. Pro Rege I, 333; Loc. de Consummatione, 260. En daarmee heeft 
voor Kuyper de gemene gratie haar wettige plaats (aandacht voor de wereld 
van God) verkregen. 
b) De kerk als organisme. Het is nodig de klemtoon ook nog even te verleggen. 
Want de gemene gratie krijgt haar wettige plaats binnen de kerk. We hoorden 
Kuyper spreken van het eigen doel der gemene gratie, maar aan het einde 
der historie is het de particuliere genade, die de gemene gratie in zich opge
nomen heeft. En niet omgekeerd. Want "de eindpaal van de werking der 
gemeene gratie l i g t . . . in den Oordeelsdag, die der particuliere genade daaren
tegen kent geen eindpaal maar plant zich voort in aller eeuwen eeuwigheid" 
(II, 679). Zie over het einde van de gemene gratie ook: I, 431v, 497; II, 395; 
Loc. de Foedere, 131 diet. Als de oordeelsdag aanbreekt, "dan eischt de her
scheppende kracht van de particuliere genade ook heel het terrein der gemeene 
gratie voor zich op, zoowel ons lichaam, als heel deze wereld" (II, 685). 
3. Dit laatste zal men ook moeten bedenken, wanneer Kuyper een enkele 
maal over secularisatie in prijzende zin spreekt. Want daarmee gaat het 
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epitheton 'christelijk' zijn zin niet verliezen. Wanneer Kuyper van seculari
satie van staat en maatschappij spreekt als van "één der diepste grondgedach
ten van het Calvinisme" (II, 279) en wanneer hij elders het calvinisme prijst, 
omdat het de secularisatie van de kunst bevorderd heeft, Encyclopaedie III, 
342, dan staat deze secularisatie in tegenstelling tot alle bevoogding van maat
schappij en kunst onder de kerk-als-instituut. Die banden dienen geslaakt. 
Maar waar de kerk-als-instituut terugtreedt, wordt "het leven der wereld 
op elk terrein niet van God, maar van de heerschappij der Kerk geëmanci
peerd, om alleen uit den geloofsernst van Gods kinderen het tegengif te 
ontvangen tegen het haar inwonend bederf", Calvinisme, 24 (curs. van ons). 
De kunst moest weer haar algemeen menselijk karakter ontvangen, Encyclo
paedie III, 342, d.i. vrij van kerkelijke en nationale kluisters, om dan tóch 
een "door Christus' Geest gedoopte kunst" te zijn, G.G. III, 571, want "de 
Geest van Christus adelt gansch het leven", t.a.p. Zie ook III, 535v. 

5. Beider wortel in Christus. Het verband tussen particuliere genade en 
gemene gratie is niet slechts dat van "dooreenmenging, dooreenstrenge-
ling en dooreenvlechting. Bij elk dezer drie manieren van aanraking toch 
zijn het stoffen of dingen, die uitwendig bijeengebracht worden en daar
door pas tot elkaar komen. . . Anders is het daarentegen indien twee 
takken van eenzelfden boom dooreengestrengeld worden. Dan toch 
hebben die beide takken een gemeenschappelijken oorsprong. Ze hebben 
beide één wortel" ^**). Deze laatste vergelijking is van toepassing op de 
samenhang tussen gemene gratie en particuliere genade. "Of schrijft de 
heilige apostel niet aan de kerk van Colosse, dat de ééne zelfde Christus 
tweeërlei tegelijk is: èn de wortel van het Scheppingsleven èn de wortel 
van het leven der Herschepping? Eerst toch staat er, dat Christus is 'de 
eerstgeborene aller creaturen, want dat door hem alle dingen geschapen 
zijn, beide die in de hemelen en die op de aarde zijn, zoodat hij vóór alle 
dingen is, en alle dingen te zaam bestaan door hem'. Klaarder en duide
lijker nu kon wel niet uitgesproken, dat Christus de wortel is der Schep
ping, en dus ook der gemeene gratie, want de gemeene gratie maakt dat 
niet alles in het niet verzonk; en er staat immers bij, dat alle dingen ook 
door hem bestaan. Maar nu volgt hierop onmiddellijk in de tweede 
plaats, dat diezelfde Christus tevens is 'het Hoofd des Lichaams en de 
eerstgeborene uit de dooden', alzoo tevens de wortel van het Herschep-
pingsleven of van de particuliere genade. Zelfs wordt beide met termen 
die aan elkaar herinneren uitgedrukt: Wortel der gemeene gratie, want 
hij is de eerstgeborene aller creaturen, en tegelijk wortel der particuliere 
genade, want hij is de eerstgeborene uit de dooden. Er is dus geen twijfel 
aan, of de gemeene gratie en particuliere genade staan reeds krachtens 
haar oorsprong in zeer innig verband, en dit verband ligt in den 
Christus"'^^^). 
Daar moet echter iets bij gezegd worden. Want de naam 'Christus' zou 
kunnen doen vermoeden, "dat de gemeene gratie en de particuliere ge-

»w) II, 645. 
»8») t.a.p. 
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nade haar vereenigingspunt pas vinden in de kribbe van Bethlehem" ^^^). 
Maar zo zouden gemene gratie en particuliere genade "eigenlijk op zich
zelf staan, en eerst door de Vleeschwording in min of meer toevallige 
aanraking met elkander zijn gekomen" ^^*). Zo is het echter niet. "God 
kent alle ding uit zijn Besluit, en in dat Besluit is de Zoon beide èn de 
Scheppingsmiddelaar èn de Verlossingsmiddelaar van 'vóór de grond
legging der wereld'. Duidelijk is het dan ook, dat naar luid der Schrift, 
het Verlossingsmiddelaarschap volstrekt niet pas bij Bethlehem begint, 
maar terstond na den val in werking treedt" ^^^). En ook al trad het pas 
na de val in werking en kon het verlossingswerk "niet beginnen, zoo 
lang er nog geen zondaar w a s . . . met dat al was hij reeds lang te voren 
als Verlossingsmiddelaar, dat is als de Gezalfde Gods aangesteld en 
kwam hem die titel toe" ^*^). Het verenigingspunt ligt dus niet "in 
Christus' geboorte te Bethlehem, maar in zijn eeuwig bestaan als het 
Eeuwige Woord" ^̂ )̂ en als de "eeuwige Zoon Gods" '̂*^). En juist "om
dat het Eeuwige Woord vóór het Besluit is, in het Besluit is, en in dat 
Besluit de eenheid van Schepping en verlossing in zijn eigen Persoon 
maintineert, hierom is het dat het Verlossingswerk der particuliere ge
nade niet afgezonderd en apart naast het leven der wereld kan staan, 
maar dat beide als van één Besluit en van eenzelfde Ik in den Zone Gods 
uitgaande, in den grond één zijn en blijven. Wel onderscheiden, gelijk de 
Zoon van den Vader onderscheiden is, maar nooit gescheiden, evenmin 
als ge ook Vader en Zoon in Gods Drieëenig Wezen ooit scheiden moogt. 
Het is éénzelfde Ik, van hetwelk geschreven staat dat door Hem alle 
dingen geschapen zijn en in stand blijven, en elders dat door Hem alle 
ziel moet zalig worden, zoovelen als er ten leven geroepen zijn" '̂**). 

1. Éénzelfde Ik, maar dan onderscheiden als Tweede Persoon in het Goddelijk 
wezen èn als het vleesgeworden Woord, als Scheppingsmiddelaar en als Ver
lossingsmiddelaar. Houdt Kuyper het vol deze onderscheiding nergens tot 
scheiding te laten worden? 
Wij hebben reeds spanningen geconstateerd, waar Kuyper over het koningschap 
van Christus spreekt. Kort geformuleerd: Regeert de overheid bij 'de gratie 
Gods' of bij 'de gratie van Christus'? Het antwoord van Kuyper luidt, "dat 
de Zone Gods het Hoofd der Gemeente, en dus ook der geïnstitueerde kerken 
is, in zijn ambtelijke hoedanigheid van Messias, d.i. als Profeet, Priester en 
Koning, dus als de Christus; terwijl omgekeerd deze Christus in het leven der 
Staten heerscht, niet als Verlossingsmiddelaar, maar als Scheppingsmiddelaar, 
en als de Zone Gods. De heilige apostel noemt de Overheid dan ook niet 
'de Dienaresse van Christus', maar 'de Dienaresse Gods'. Ook wij zeggen niet, 
dat de Overheid regeert bij 'de gratie van Christus', maar bij 'de gratie Gods' " 
(III, 123). 

2") II, 647. 
2") t.a.p. 
285) t.a.p. Cf. Loc. de Christo I, 97 vv. 
28») II, 647. 
2") II, 635. 
"») II, 637. 
"") II, 638. 
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De conclusie van S. J. Ridderbos maken wij tot de onze: "Kuypers expliciete 
leer is, dat de gemeene gratie gewerkt wordt door den Scheppingsmiddelaar, 
niet door den Verlossingsmiddelaar. Maar in een andere gedachtenreeks geeft 
hij aan het verlossingsmiddelaarschap zulk een uitgebreide beteekenis, dat de 
ontkenning van het 'oorspronkelijk verband' tusschen Christus en de gemeene 
gratie niet meer te handhaven is", a.w., 87. Zo gemakkelijk ligt het verband 
tussen particuliere genade en gemene gratie dus niet als men bij eerste indruk 
zou kunnen menen. Wij wijzen er ook hier op, dat Kuyper de moeite zelf 
aangevoeld heeft. Hij schrijft over het verband waarin particuliere genade 
en gemene gratie met elkaar staan als over het "zoo uiterst ingewikkelde 
en moeilijke vraagstuk". De dooreenstrengeling van beide maakt, "dat al 
de schier onoplosbare problemen ontstaan, die nu sinds achttien eeuwen 
de Christelijke wereld verdeeld hebben" (II, 634). 
2. Het is wel duidelijk, dat Kuyper de naam Christus nu eens in bredere, dan 
weer in engere betekenis gebruikt. Zegt Kuyper, dat particuliere genade en 
gemene gratie beide hun wortel in Christus hebben, dan verstaat hij onder deze 
naam de Tweede Persoon van de Drieëenheid. Keert Kuyper zich tegen het 
regeren van de overheid bij de gratie van Christus, dan wordt dezelfde naam 
in de engere zin van het woord gebruikt, als aanduiding voor de mens Jezus 
Christus, die aan Gods rechterhand troont. 
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B. Achtergrond 

Wat is Kuypers bedoeling geweest met zijn leer van de gemene gratie? 
Wat is het motief, de drijfkracht geweest, die het voor Kuyper nood
zakelijk maakte een theorie van de gemene gratie te ontwikkelen? 
Wij gaan hiermee naar de Achtergrond van het geheel vragen. Het zal 
ons uit de litteratuur over Kuyper blijken, dat het antwoord op onze 
vragen niet eensluidend is. En ook, dat het verschillend antwoord samen
hangt met een verschillende interpretatie van Kuypers leer. 
Wij zijn ons ervan bewust, dat ook onze uiteenzetting onder A. reeds een 
interpretatie inhoudt. Die wensen wij in het nu volgende gedeelte te 
verdedigen en, zo nodig, nog te verhelderen. 
Wat heeft Kuyper bewogen tot zijn leer van de gemene gratie? 

§ 8. De opvatting van A. A. van Ruler. 

In zijn Kuypers idee eener Christelijke cultuur heeft A. A. van Ruler 
de stelling verdedigd, dat Kuypers leer van de gemene gratie alleen 
maar goed begrepen kan worden tegen de achtergrond van wat Kuyper 
verstaat onder particuliere genade. Bij Kuyper wordt particuliere genade 
eenzijdig opgevat als "primair en centraal wedergeboorte", terwijl zij 
anderzijds ook realistisch wordt opgevat als "omzetting van het inner-
lijkste zijn van den mensch" ^®''). Daarom is bij Kuyper het 'particuliere' 
in de genade ook veel meer een kwaliteits- dan een getalsaanduiding, 
waarbij dit kwalitatief-particularistische leidt tot het spiritualisti
sche ^*^). Immers "trekt zich naar Kuypers opvatting de particuliere 
genade terug in het meer innerlijk-geestelijk-mystieke leven der ziel" ^'^). 
En daaruit volgt weer vanzelf de dualistische trek in de particuliere ge
nade: "Het leven, dat in de wedergeboorte in de ziel is ontstaan, is zoo
zeer reeds een stukje 'eeuwig leven', dat het principieel verplaatst naar 
het hiernamaals" ^*^). Van Ruler staaft dit met het volgende citaat van 
Kuyper: "Op zichzelf ligt het einddoel der particuliere genade aan de 
overzijde van het graf. Haar wit ligt in de eeuwigheid, en op zichzelve 
beschouwd, kon ze desnoods geheel buiten het aardsche leven omgaan" 
(II, 654) 29*). 
Van Ruler acht Kuypers particuliere genade dus spiritualistisch. Boven
dien ziet hij haar bij Kuyper ook nog beperkt tot de categorie van de 
wedergeboorte. "De eenige volop theologische categorie bij K. is de 

"'O) Kuypers idee eener Christelijke cultuur, 7. Als bewijsplaatsen citeert Van Ruler 
G.G. II, 352, 209, 216, 217; I. 255; II, 52, 204, 207, 212, 213, 217. 

201) a.w., t.a.p. 
2»2) a.w., t.a.p. Bewijsplaatsen: G.G. III, 21; II, 684 v; 130, 338, 293 vv. 
"»') a.w., t.a.p. 
»") a.w., 7 V. Verder geciteerd II, 679; III, 105, 307 v, 341, 387 v. 
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wedergeboorte" 2'^). D^t is de particuliere genade "in haar reinheid en 
naar haar innerUjke substantie" ^^^). Het eigenlijke heil, "dus het echt-
christelijke (ligt) alleen in de wedergeboorte" ^^'). In Kuypers particu-
liere-genade-leer wordt het heil "in de ziel opgeborgen" 2̂ '*); de particu
liere genade is "onmiddellijke wedergeboorte" ^^'). 
Deze tekening van Kuypers particuliere genade als particularistisch-
spiritualistisch-dualistisch ^"'') beheerst vervolgens geheel de visie van 
Van Ruler op Kuypers idee ener christelijke cultuur en daarmee op diens 
leer van de gemene gratie. En dat is geen wonder. Want als de particu
liere genade in haar eigenlijke wezen (opgesloten in de ziel en principieel 
verplaatst naar het hiernamaals) spiritualistisch opgevat wordt, dan 
schijnen voor de cultuurvraag "hier beslissende posities ingenomen te 
zijn. Cultuur is immers nooit iets persoonlijks alleen, maar steeds ook 
iets gemeenschappelijks . . . Mystiek en cultuur hebben elkaar nog nooit 
goed kunnen verdragen. . . Cultuur is tenslotte zeker niet iets van het 
eeuwige, maar, voor zoover wij er kennis van dragen en deel aan hebben 
althans, zeer bepaald van het tijdelijke leven. Verplaatst men nu wezen, 
doel en bestand van de genade naar de overzijde van het graf, dan snijdt 
men den band van deze genade met de cultuur volstrekt door" ^"i). En 
in de leer van Kuypers particuliere genade is die band inderdaad door
gesneden: "Goed beschouwd kr i jg t . . . de particuliere genade zelf, al
thans in haar reinheid en haar innerlijke substantie, géén uitbreiding in 
de wereld der tijdelijkheid en der zichtbaarheid" *"^). 
Tóch houdt Kuyper zich indringend met de cultuur bezig. Dat kon, 
omdat hij "het medium tusschen de particuliere genade en de cultuur" 
in de leer van de gemene gratie vond*"^). Van Ruler drukt zich opzet
telijk zó uit. Want hij wil waarschuwen tegen "het forceeren van een 
tegenstelling tusschen particuliere genade (of palingenesie)-leer en ge-
meene gratieleer" ^''*), alsof Kuyper met zijn leer van de gemene gratie 
zou hebben willen komen tot waardering van de algemeen menselijke 
cultuur. Ten onrechte, aldus Van Ruler. Want "daarvoor heeft hij zijn 
leer van de gemeene gratie zeer stellig niet opgezet. Deze neutrale 
cultuurwaardeering is slechts een van de resultaten, niet een van de 
motieven van dit leerstuk. En zeker ging het er K. niet om, de eigen 
geestverwanten uit hun cultureele onverschilligheid op te wekken tot 
deze breede, humanistische waardering van het cultuurproces qua talis. 
Waartoe hij hen wilde opwekken en waarvoor hij zijn gemeene gratie-

'"') Kuypers idee, 26. Geciteerd II, 660. 
"6) a.w., 94. 
=»') a.w., 111. Curs. van ons. 
2»8) a.w., 146. 
2»») a.w., 148. 
300) yff^j spreken verder voornamelijk over het spiritualisme, 

Kuyper meent te ontdekken. 
3»>) a.w., 8 v . 
>»») a.w., 94. 
»»») a.w., 11. 
»"*) a.w., t.a.p. 
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leer noodig had, dat was zijn christelijke actie op alle terreinen des 
levens" *''^). Met de particuliere genade (spiritualistisch!) ging dat niet; 
vandaar de invoering van de gemene gratie. "In de leer van de particu
liere genade is de band met het algemeen-menschelijke, aardsche en 
tijdelijke leven doorgesneden, maar in de gemeene gratie wordt deze 
band (déze band! de band van de particuliere genade met dit leven!) 
weer gelegd. Het motief van de gemeene gratie-leer ligt niet in cultuur-
waardééring, maar in cultureele activiteit. Haar bedoeling is, den weder
geboren geloovige mogelijkheid van bestaan, materiaal voor werken, 
zinvolle activiteit te verkenen. Ook wanneer zijn leven uitbreiding in 
den tijd krijgt rondom het punt der verkiezing en der wedergeboorte, 
hoewel dit eigenlijk een punt der eeuwigheid is, ontmoet hij toch ge
nade van denzelfden God, die hem verkoor en wederbaarde. Genade 
van denzelfden God, zij het ook niet dezelfde genade" ^''^). 
Het blijft Kuyper dus gaan om de particuliere genade. "De stelling 
dat de genade particulier is, is niet alleen K.'s theologisch grondbegin
sel, maar ook de drijvende kracht van zijn stelsel van wereld- en levens
beschouwing, zijn cultuurtheorie incluis"*"^). Het gaat Kuyper om de 
christelijke cultuur en hij wil daar terechtkomen vanuit het centrum van 
de particuliere genade. Maar om als christen cultureel bezig te kunnen 
zijn, is de schakel van de gemene gratie nodig. Als "medium" ***) of, 
zoals Van Ruler het enkele malen ook noemt, als "aanknopings
punt" 30»). 
Nu is het echter de grote vraag, of de particuliere genade door haar 
spiritualistisch karakter werkelijk aan de cultuur via de gemene gratie 
verbonden en zo het door Kuyper beoogde doel bereikt kan worden. 
Van Ruler laat ons daarover niet in het onzekere. Aan het eind van 
zijn studie concludeert hij, dat de gemene gratie in haar functie van 
voorbereiding en uitwerking van de particuliere genade "als zoodanig 
faalt. En dat vanwege den stuggen aard van de particuliere genade in 
haar psychische isolement. Goed beschouwd raken de gemeene gratie 
en de particuliere genade elkaar nergens. Want de laatste kan noch 
voorbereid (onmiddellijke wedergeboorte!) noch uitgewerkt (mystiek!) 
worden. De idee eener christelijke cultuur is een torso gebleven" 3^"). 
Want de eigenlijke kwestie, die in de leer van de particuliere genade 
gelegen is 3^'), in haar spiritualisering3'^), gedoogde geen oplossing: "De 
particuliere genade heeft een tè sterk eeuwigheidsaccent gekregen om 
nog duidelijk-zichtbaar te kunnen verschijnen in de wereld van het 
tijdelijke. De gemeene gratie is tè hecht vastgeklonken aan de schepping 

«»») a.w., 12. 
»»') a.w., 13. 
»»') a.w., 7. Cf. 147. 
»»8) a.w., 11, 58. 
»»«) a.w., 79, 147. 
"») a.w., 148. 
»") a.w., 79. 
»") a.w., 145 V. 
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om de invoeging van een materieel stuk particuliere genade te kunnen 
verdragen, zóó dat de breuk niet steeds zichtbaar blijft" ***). 
Wie dit alles voor ogen houdt, zal de vérstrekkende conclusies begrijpen, waar
toe Van Ruler komt wanneer hij de spanningen analyseert en de breuklijnen 
aanwijst, die er z.i. in het systeem van Kuypers leer bestaan. Wanneer hij in 
hoofdstuk 2 van zijn boek over de verhouding van Kerk en Cultuur bij Kuyper 
spreekt en dan de invloed, die de kerk door haar uitstraling op het terrein der 
gemene gratie uitoefent, moet analyseren, vraagt Van Ruler zich af: "Is dat
gene wat uit deze inwerking voortkomt, nog particuliere genade, of nog gemee-
ne gratie? Op deze vraag luidt het antwoord zonder voorbehoud: het resultaat 
is een vorm van gemeene g ra t i e . . . Dezelfde werkingen der genademiddelen en 
geestelijke gaven dragen het karakter van particuliere genade, zoo ze ten 
deel vallen aan hen die wedergeboren zijn, of het straks zullen worden. Maar 
ze overschrijden het karakter van 'gemeene gratie' niet bij personen of kringen, 
die straks buiten Christus wegsterven (II, 242). In dit opzicht kan dus b.v. ook 
de Heilige Schrift 'in het kader der gemeene gratie vallen' (II, 2 4 3 ) . . . En 
de kerk van Christus blijkt 'een der krachtigste middelen', 'waardoor het God 
belieft zijn gemeene gratie tot haar doel te leiden'. Samenvattend kunnen we 
zeggen: de invloeden die van de particuliere genade op de gemeene gratie, 
van de kerk op de cultuur uitgaan, dienen tot versterking van de gemeene 
gratie en worden zoodoende zelf middelen en vormen van gemeene gratie. 
Schrift en kerk komen op het terrein van de gemeene gratie te staan!", a.w., 
25v. Maar deze conclusie is voor Van Ruler in het geheel niet bevreemdend, 
want de onderstelling, dat "de kerk naar Kuypers visie 'natuurlijk' instituut 
der particuliere genade en niet der gemeene gratie is, deze onderstelling is niet 
zoo vaststaande. Er valt aan te twijfelen. En dat niet alleen vanwege de conse
quenties welke we zoo juist trokken uit de positie van de kerk in de cultuur 
(de kerk als instrument en vorm van gemeene gratie), maar dat ook vanwege 
de dogmatische fundeering van de kerk. Principieel blijft bij Kuyper de kerk 
buiten het allereigenlijkste wezen der zaligheid staan", a.w., 26. Want het 
allereigenlijkste wezen der zaligheid is immers de wedergeboorte, die niet door 
Woord en Sacramenten en zo door de bediening van de kerk, doch onmid
dellijk door de Geest gewerkt wordt. En zo wordt "de kerk uit de kern des 
heils weggetrokken en gedrongen naar de grens. Ze staat op de grens tusschen 
'Christendom' en 'cultuur' ", a.w., 26. De kerk is "instrument in het open
baringsproces, waarin het in de wedergeboorte geschonken leven tot opklaring, 
zelfbewustzijn èn (en dat vooral!) mededeeling aan de omgeving komt. En 
dit laatste heeft met de eeuwige zaligheid zelve niets meer te maken, doch 
dient alleen ter verheerlijking van Gods Naam. Is het nu verwondering 
wekkend, dat K. de kerk zoo gereedelijk in haar cultuurbeteekenis tot 
instrument en vorm, tot exponent van gemeene gratie kan verklaren?", a.w., 
27. Van Ruler ziet zijn these aangaande Kuypers leer van de particuliere 
genade bevestigd, a.w., 26. 
Nog breder en ingrijpender wordt deze these uitgewerkt waar Van Ruler 
Kuypers tweeërlei zin van het woord 'christelijk' in 'christelijke cultuur' 
behandelt. Wij hebben op deze onderscheiding bij Kuyper reeds gewezen 
(p. 62v). Nu handhaaft Van Ruler, dat het Kuyper ook bij 'christelijk' in de 
eerste zin van het woord ("n.l. die, zeer algemeene, a.h.w. verdunde, betee-

' " ) Kuypers idee, 98. 
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kenis, waarin men zeggen kan, dat de landen van Europa en Amerika 
'christelijke' landen zijn in onderscheiding van de 'heidensche' en 'mohamme-
daansche' landen van de andere werelddeelen", a.w., 28), als "gepotentiëerde 
gemeene gratie", a.w., 30, begonnen is om de idee der christelijke cultuur. Zelfs 
waar Kuyper handelt over de gemene gratie in haar zelfstandige functie als 
ontwikkeling van de oorspronkelijke scheppingspotenties, moet men niet 
spreken van humanisme, a.w., 12v, 46vv, 59v, 77. Ook in haar "uiterst ge
waagde wendingen" over de collectieve vertoning van het beeld Gods, "ver
wordt de leer der gemeene gratie niet tot een vrijbrief voor cultureel liber-
tinisme. Zij blijft ook in deze uitwerking eenerzijds haar formeele functie van: 
aansporing, terrein en arsenaal voor christelijk-cultureele activiteit behouden 
en anderzijds de noodzakelijkheid van voltooiing der gemeene gratie door den 
invloed der particuliere genade stellen", a.w., 77. Maar tóch blijft hier het 
verschil tussen christendom en heidendom slechts "een verschil in graad van 
gemeene gratie", a.w., 28, 97. En duidelijk wordt niet waarin de inwerking 
der particuliere genade op de gemene gratie nu bestaat, a.w., 34vv, 42vv. 
Het cultuurstHwende element van de particuliere genade wordt niet duidelijk 
aangewezen, a.w., 37. 
Hoe staat het echter met de 'christelijke cultuur' in de tweede zin van het 
woord? "Een cultuur, welke niet uit de gemeene gratie, maar uit de particuliere 
genade opbloeit, een cultuur der wedergeboorte?", a.w., 81. Daarin gaat het 
niet over de cxAtvMT-stuwende, maar over de cnh.wxr-vormende kracht van de 
particuliere genade, a.w., t.a.p. Van Rulers uiteenzetting zal ons nu dubbel 
interesseren; want "wordt deze tweede, meer specifieke, meer principiëele 
vorm van christelijke cultuur niet gekenmerkt door het beginsel der antithese? 
En is, daarmee vergeleken, dat spreken van 'christelijke' cultuur in den eersten 
zin van het woord niet een ijle luchtspiegeling zonder eenige innerlijke substan
tie?", a.w., t.a.p. Zijn antwoord luidt: Het was Kuyper niet te doen om 
humanisme noch ook om antithese, maar het ging hem "om christelijke cultuur 
in den meest universeelen en tegelijk meest strikten zin van het woord", a.w., 
82. De christelijke cultuur in engere zin (particuliere genade, die de gegevens 
der gemene gratie aan zich dienstbaar maakt) ligt in het perspectief van de 
christelijke cultuur in ruimere zin (gemene gratie versterkt door particuliere 
genade). Van Ruler gebruikt hiervoor het beeld van twee concentrische cirkels 
en citeert dan Kuyper, die zegt, dat het "christelijk karakter alleen in het 
centrum gaaf is, en zwakker wordt naarmate ge meer den omtrek nadert 
(cf. beeld van concentrische cirkels, J. D.). Het centrum ligt bij elk volk in de 
gekenden des Heeren. Zij zijn het die de heilige vaten dragen. In hen is het dat 
de krachten der wedergeboorte, des geloofs en der heiligmaking telkens op
nieuw gevoed worden uit haar bron in G o d . . . Daarna komt de kring der 
waarneembare kerk . . . Dan de breede kring der dusgenaamde volkskerk . . . 
Voor t s . . . de lieden der t rad i t i e . . . Daarachter komt de kring der moderne 
christenen . . . Na h e n . . . de maatschappelijk braven, maar die volkomen 
atheïsten zijn geworden . . . En eindelijk vindt ge aan den buitensten omtrek 
die zeer breede kringen van lieden, die aan niets denken, om niets geven, 
maar dan ook feitelijk van allen invloed van het volksleven verstoken zijn" 
(II, 251/2), a.w., 83v. Kuypers visie op de idee ener christelijke cultuur 
wordt niet door de 'christelijke'-cultuur-opvaiting in de engere zin des 
woords doorbroken. Het volgende citaat is lang, maar leerzaam om Van 
Ruler te begrijpen. Hij vindt bij Kuyper overduidelijk aangetoond, dat deze 
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"niet eenerzijds de nationale cultuur als onderdeel van den europeesch-ameri-
kaanschen cultuurkring min of meer loslippig 'christelijk' noemt, en als 
zoodanig waardeert en aanvaardt, om dan anderzijds, min of meer inconse
quent, een eigen, aparte, in strikten zin christelijke, cultuur te eischen en op 
te bouwen. Hij ziet samenhang tusschen beide. Het eigenlijke van de christelijk-
nationale cultuur zoekt en vindt hij terug in de cultuur van den kring der 
geloovigen. Omgekeerd vindt hij in de geconcentreerd-christelijke cultuur 
niets, wat niet ook, zij het in aanzienlijke verdunning, in de algemeen-
christelijke cultuur aanwezig is. In beide is èn de gemeene gratie èn de parti
culiere genade. En beide vallen onder het ééne gezichtspunt, dat de gemeene 
gratie alleen tot voltooiing komt onder invloed van de particuliere genade. 
En hun onderlinge samenhang ligt daarin, dat de geconcentreerd-christelijke 
cultuur-activiteit noodzakelijk is terwille van de algemeen-christelijke cultuur. 
Op grond van deze overwegingen kon K. terecht voor zijn Vrije Universiteit 
de eere van een nationaal karakter te hebben, vindiceeren. En zoo gezien 
wordt het verstaanbaar, dat Hoedemaker aan deze christelijk-nationale instel
ling een hoogleeraarschap aanvaardde. Zij werd opgericht als centrum, brand
punt, en uitgangspunt van herkerstening van de europeesch-amerikaansche 
cultuurwereld. Deze grootsche visie is de eigenlijke drijfkracht van dit 
'geloofsstuk' geweest. En in haar harmoniëeren gemeene gratie- en particuliere 
genade-leer tot een wonderschoon accoord. Het gaat daarom, dat waarachtig-
lijk de gemeene gratie tot echte, volle ontplooiing kan komen en dat de 
christelijke religie daarin haar hoogste triomfen kan vieren", a.w., 85. 
Maar nu komen de moeiten! Wat is dan het specifiek-christelijke bij 'christelijk' 
in de tweede, engere zin van het woord? Kuyper, erkent Van Ruler, wil het 
onderscheid scherp vasthouden. "Kuyper hecht aan deze onderscheiding. Hij 
dringt aan op 'scherp onderscheiden' (III, 311), wil de eerste opvatting van 
het woord christelijk soms zelfs 'ten eenenmale verwerpen' (III, 395), noemt 
het een gevaar, beide beteekenissen te verwarren (II, 681) en vestigt 'zeer 
bijzonderlijk' de aandacht van zijn lezers op 'het hemelsbreed verschil 
tusschen deze tweeërlei beteekenis van het woord christelijk' (II, 673)", a.w., 
88. Er is bij Kuyper inderdaad een "zekere dualiteit" te constateren, zegt Van 
Ruler. Maar men spreke "niet van een tegenstelling. De perspectievische 
congruentie blijft bestaan; alleen de onderlinge afstand in het perspectief wordt 
breeder uitgemeten", a.w., 89. 
Dit blijkt ook duidelijk uit Kuypers gebruik van de uitdrukking 'kerk als 
organisme'. Hij kan immers, zo zegt Van Ruler, deze uitdrukking gebruiken 
zowel voor de christelijke cultuur in de eerste als in de tweede betekenis van 
het woord, a.w., 89v. En waar soms "in deze gedachte van de kerk als orga
nisme de particuliere genade een aanzienlijke uitbreiding in het leven krijgt 
en de christelijkheid der christelijke cultuur dientengevolge een belangrijke 
verdieping in de richting van het wezen des heils" ontvangt, en wadr soms 
"de organische volkskerk dreigt vervangen te worden door het vrijwillig 
christelijk ghetto", a.w., 90v, daar maakt toch "het tweeërlei gebruik van den 
technischen term 'kerk als organisme' deze conclusie ook weer onmogelijk", 
a.w., 91v. En daarom: "Men kan niet zoo interpreteeren, dat hij een qualita-
tief-principiëel verschil tusschen 'gekerstende gemeene gratie' en 'vol ontwik
kelde particuliere genade' heeft willen stellen. Het is niet meer dan een graad-
verschil ... De cultuurwaardering wordt nooit humanisme. De antithese wordt 
nooit principieel, altijd alleen maar praktisch gemotiveerd. Het ghetto houdt 
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een nationale beteekenis en uitwerking... Te vragen, op welke beteekenis 
van het woord 'christelijke cultuur' K. het zwaarste accent laat vallen, heeft 
nu eigenlijk geen zin meer. Als hij met het eene bezig is, dan is hij eo ipso 
met het andere bezig. Schijnbare contradicties zijn te zetten op rekening van 
K.'s rhetorische schrijfwijze en het fragmentarisch karakter van een lange 
artikelenreeks. In wezen blijft K. zichzelf steeds gelijk", a.iv., 92 (curs. van 
ons). Dit eenmaal gesteld, komt toch "met verdubbelden aandrang de vraag 
naar boven . . . waarin dan nu de inwerking van de bovennatuurlijke krachten 
der particuliere op de natuurlijke krachten der gemeene gratie bestaat", a.w., 
97. Immers bij 'christelijke cultuur' in de tweede betekenis van het woord 
"klemmen deze vragen naar het wat en hoe van de genoemde inwerking des 
te meer, daar nu het woord 'christelijk' een zooveel stringenter karakter heeft 
gekregen", a.w., t.a.p. De kwestie is nu niet "waarom men een christelijke 
cultuur wil, maar wat men er onder verstaat! En in het antwoord dat op deze 
vraag gegeven wordt, wreken zich al de spanningen der beginselen, welke 
ten grondslag zijn gelegd", a.w., 98. Kuyper moet in de christelijke cultuur 
"op de een of andere wijze de openbaring van 'de krachten des koninkrijks' 
(II, 349, 660) inschakelen", a.w., 101. Maar lukt dat? Van Ruler bespreekt 
dan achtereenvolgens wat Kuyper zegt over het christelijk onderwijs, het 
christelijk gezin, het christelijk huwelijk, de christelijke wetenschap en de 
christelijke kunst, a.w., 101-115. Omdat deze opmerkingen het hart van 
Kuypers leer en leven raken, willen wij Van Ruler nog even aan het woord 
laten. 
Ten aanzien van Kuypers uiteenzetting over de christelijke school vraagt Van 
Ruler zich af: "Wat houdt men over, als men bij deze opvatting de christelijke 
school duidelijk blijft onderscheiden van de catechisatie? Hier en daar een 
retoucheering in de stof die onderwezen wordt (de vaderlandsche geschiedenis) 
en verder - de onderwijzing in de leer der kerk moet dan immers principieel 
uitvallen — gekerstende gemeene gratie. Van 'vol ontwikkelde particuliere 
genade' kan zoo toch geen sprake zijn? Zijn we met onze christelijke school 
werkelijk in den kring van de christelijke cultuur in den tweeden, stringenten 
zin van het woord, of zijn we nog in de algemeene christelijke cultuur?", 
a.w., 102. Van Ruler wil met deze opmerking ver reiken: "Men denke niet 
gering van de draagwijdte van deze vraag. Praktisch hangt er niet minder 
aan dan de quaestie, of men de vrije christelijke school als het normale, het 
ideaal dan wel als een noodtoestand moet zien. De richting waarin K. het 
christelijk onderwijs in ons vaderland heeft gestuwd berust op het gezichts
bedrog, als stond het werkelijk volop in de doorbreking van de krachten der 
particuliere genade in het zichtbare heden, in dien verhoogden vorm van 
menschelijk leven, welke afschaduwing is van het rijk der heerlijkheid dat 
k o m t . . . In de theoretische fundeering van de christelijke cultuur schakelde 
K. deze eschatologische realiteit uiterst gereserveerd in. Nu zien wij hoe hij 
in haar materiëele uitwerking den schijn wil wekken, als was deze realiteit van 
voldoende uitgebreidheid om de school in zich op te nemen", a.w., 102. Wat 
Kuyper in de theorie niet lukt, wil hij in de praktijk dus toch verwezenlijken. 
Niet beter staat het er voor met wat Kuyper over de particuliere genade en 
het christelijk gezin zegt. Ook hier vraagt Van Ruler zich af, "of soms deze 
particuliere genade principieel eigenlijk niets anders dan een geconcentreerde 
vorm van gemeene gratie is. Onder de verdenking van deze vraag staan èn 
de kerk èn het werk van Christus èn het geloof en de bekeering. Onder 

75 



verdenking van deze vraag staat alleen niet de wedergeboorte. . . Het christe
lijke van het christelijk huisgezin, ook in de tweede beteekenis van het woord 
- het gezin als huiskerk - , blijft buiten het innerlijke wezen des heils", a.w., 
105v, Uit het vervolg wordt duidelijk hoe ver de conclusies reiken waar
toe Van Ruler in zijn studie komt: „We stooten hier op precies den
zelfden stand van zaken als bij de christelijke school. Nu is dit op zich
zelf niet zoo erg. Wanneer men illes in de christelijkheid van de christe-
telijke cultuur kan reduceeren tot gemeene gratie, dan ontdekt men, vrede 
te moeten hebben met deze christelijkheid en dan zal men haar ook anders 
gaan waardeeren en noemen (volkskerk - doopverbond - Hoedemaker). Maar 
het erge is, dat de illusie ontstaat, als had men in de christelijkheid van z'n 
christelijke cultuur in werkelijkheid het gansch nieuwe van het eeuwige leven! 
Aan deze illusie gaat ons volk te gronde. Men kan het christendom ook te veel 
willen verwerkelijken in de wereld", a.w., 106. 
Wat Kuyper schrijft over het christelijk huwelijk doet Van Ruler vragen: 
"Is dit nu versterkte gemeene gratie of vol ontwikkelde particuliere genade? 
Het antwoord op deze vraag kan dunkt me niet twijfelachtig zijn", a.w., 108. 

Moeilijker ligt het t.a.v. Kuyper en de christelijke wetenschap. Het verband 
van de christelijke religie en de wetenschap wordt in III , 487-528 immers 
"uitsluitend gezocht in de vorming van een eigen, christelijke wetenschap 
in den strikten zin van het woord". Aristoteles, Plato, Kant en Darwin 
worden wel gewaardeerd, "maar dan dat alles als vrucht van gemeene gratie 
alléén (III, 492-495, 497/8)", a.w., 108. Overigens "wordt alles er op gezet, 
de noodzakelijkheid van de antithese in het licht te stellen". Kuyper wil een 
'wetenschap der palingenesie', a.w., 109v. Maar ook dit moet mislukken. 
Want "de beteekenis van de wedergeboorte . . . (wordt) niet gezocht in den kijk 
op de waarheid en wezenlijkheid der dingen zelf - waarmee, min of meer 
gnostisch, het subjectivisme kosmologisch verdiept en verbreed zou worden - , 
maar . . . deze beteekenis der wedergeboorte (wordt) ingekort tot de mogelijk
heid van het verstaan der Heilige Schrift, om dan uit de Heilige Schrift licht 
en zekerheid te putten aangaande de cardinale vraagstukken, die geheel onze 
levensopvatting beheerschen. Als het er op aan komt, ontvangen we dus geen 
uitsluitsel over oorsprong, bestuur en eindbestemming aller dingen uit de 
innerlijke verlichting welke wij door de wedergeboorte deelachtig werden, 
maar alleen - en nu denke men er weer aan, dat de H . Schrift bij K. dog
matisch een flinken stap verder staat van het heil dan de wedergeboorte -
uit het licht der openbaring in de Heilige Schrift. Is het nu werkelijk de palin
genesie welke de christelijke wetenschap draagt, of gaat de palingenesie op het 
laatste nippertje toch nog weer schuil in het mystieke duister der eeuwigheid 
en is het toch de Heilige Schrift, waarop de christelijke wetenschap rust?", 
a.w., llOv. Maar dan wordt ook hier "de strikte christelijkheid ook van dit 
stukje christelijke cultuur dubieus". "Dogmatisch ligt immers het eigenlijke 
heil, dus het echt-christelijke alleen in de wedergeboorte, en dat in de weder
geboorte, welke in beginsel en op zichzelf het ook zonder Schrift kan stellen", 
a.w., 111. En: "hoe meer men aldus terugwijkt, hoe meer ook de antithese van 
haar noodzakelijkheid verliest", a.w., t.a.p. Wanneer Kuyper dan ook nog be
weert dat de openbaring omtrent de diepste vraagstukken van het leven ons wel 
geschonken is in de weg der particuliere genade, maar zelf geen deel uitmaakt 
van deze genade en we hier zo weer met versterkte gemene gratie van doen 
hebben, dan blijkt "de uitdrukking 'wetenschap der palingenesie'... toch wel 
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al te parmantig, wanneer het niet meer is dan een vorm van gepotentiëerde 
gemeene gratie. Hetzelfde versagen, mislukken, op niets uitloopen, dat we 
vonden bij de christelijke school en bij het christelijk gezin, vinden we nu 
ook weer bij de christelijke wetenschap", a.w., 112. 
Ook bij de behandeling van de christelijke kunst constateert Van Ruler deze 
mislukking. Hier wil Kuyper het 'christelijke' in enger betekenis bepalen vanuit 
een "geest uit den hooge", een bezieling, die de kunst in al haar scheppingen 
moet dragen. Hij spreekt dan van een "kunstuiting der Palingenesie", een 
"door Christus' Geest gedoopte kunst". Daarover merkt Van Ruler op: "Is 
deze christelijke geest christelijk in den eersten of in den tweeden zin van het 
woord? In hoeverre kunnen in dit verband zelfs deze beide beteekenissen 
onderscheiden zijn? Kan het door Christus' Geest geadelde natuurlijke leven 
volgens de dogmatische onderstellingen van Kuyper gezien worden als een stuk 
van, of ook maar wezenlijk samenhangende met het eeuwige leven?", a.w., 114v. 
Of zijn het weer de praktisch-utilistische motieven, die Kuyper zo doen spre
ken? Van Ruler noemt drie van zulke motieven: 1. de gedachte van de correctie 
(blijft de ontwikkeling van de gemene gratie in handen van ongelovigen, dan 
zou ze vooral in zedelijk en religieus opzicht bedorven worden); 2. de gedachte 
van bescherming van de christenen (men dreigt zo gemakkelijk zijn geloof op te 
offeren aan z'n wetenschappelijke opvattingen. Daarvoor moeten 'onze men-
schen' behoed worden); 3. de propaganda van de geloofsovertuiging (anders 
mist men alle invloed op de gang van zaken), a.w., 98-100. 
Conclusie: "Eenerzijds heeft K. aanvankelijk de particuliere genade te wezen
lijk in het mystieke leven der ziel laten schuil gaan, om haar later weer als cul
tuurvormende factor op het terrein der geschiedenis te kunnen demonstreeren. 
En anderzijds heeft K. consequenterwijze de gemeene gratie aanvankelijk tè 
positief als dè verklaring van Gods regiment over het buitenkerkelijke leven 
geproclameerd, om haar later weer kwijt te kunnen raken of ook maar op 
de tweede plaats te kunnen krijgen. De particuliere genade kan hij er nooit 
goed in krijgen, en de gemeene gratie kan hij er nooit voldoende uit krijgen 
- in en uit de christelijke cultuur", a.w., 115. En wat de antithese betreft: 
"Jammer is alleen, dat in de praktijk van K.'s levenswerk tenslotte alles is 
uitgeloopen op de antithese als de vorm, waarin onder ons de christelijke 
cultuur verschijnt. Dat was niet noodig geweest. Zoo lag het ook niet in de 
bedoeling van K. Maar het is daarin vastgeloopen. En onmiskenbaar niet ge
heel en al buiten K.'s schuld. Er liggen elementen in zijn stelsel, welke den 
overgang van een praktisch naar een principieel motiveeren van de antithese 
in de hand schijnen te werken. Deze elementen hebben in de praktijk het 
sterkst doorgewerkt en - wat nog veel bedenkelijker is! - ze worden tegen
woordig ook principieel in de theorie dusdanig geaccentueerd, dat zij op den 
duur de eenige componenten dreigen te worden van de idee der christelijke 
cultuur", a.w., 116 (curs. van ons. Als symptoom van wat hij in de laatste 
regel stelt, noemt Van Ruler vervolgens de gedachten van K. Schilder). 
Op één punt in Van Rulers beschouwingen moeten wij tenslotte nog wijzen. 
Hij constateert in het laatste hoofdstuk van zijn opstel ('Vooruitzichten'), 
dat "het particularistisch-spiritualistisch-dualistische karakter . . . eschatolo
gisch aan de particuliere genade ontnomen" wordt, a.w., 139. Want in de 
voleinding blijkt de particuliere genade op de ganse schepping gericht te zijn. 
Hij citeert Kuyper, die zegt, "dat het particuliere genadeverbond wel geestelijk 
in uitgangspunt en kern is, maar toch evengoed, mits finaal genomen (ziehier 
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de eschatologische wending, v^n het heden f̂, v. R.), de wereld der zichtbare 
dingen in zich besluit" (II, 682/3), a.w., 137. In de wedergeboorte der wereld 
"eischt de herscheppende kracht van de particuliere genade ook heel het 
terrein der gemeene gratie voor zich op, zoowel ons lichaam, als heel deze 
wereld" (II, 683-685), a.w., 138. In deze beschouwing van Kuyper fungeert 
ook de vleeswording des Woords. Eschatologisch pas. Want "in en voor 
het heden wordt de vleeschwording des Woords, met het heele verlossings
werk van Christus, slechts gewaardeerd als openbaring, uitwendige verschij
ning van de, in zich zelf mystieke, particuliere genade", a.w., 140. Maar escha
tologisch krijgt de vleeswording eigen substantie en betekenis. In Kuypers 
woorden: "gelooft en belijdt ge, dat Christus het middelpunt is en blijft óók 
van het rijk der heerlijkheid, en belijdt ge tevens dat uw Heiland met zijn 
lichaam ten hemel voer, ook thans in dit zijn lichaam leeft, en ook in het 
rijk der heerlijkheid in ons menschelijk vleesch triomfeeren zal, dan eischt 
dit op zichzelf reeds, dat dit rijk der heerlijkheid ook een uitwendige gedaante 
hebbe" (I, 485), a.w., 140. 
Daar komt nog iets bij. Ook protologisch, in de figuur van het scheppings
middelaarschap van Christus is er een band tussen Christus en de wereld. 
"In het midden is de genade particulier; daar is geen band met de wereld. 
Maar In de beide uitersten, aan het begin en aan het einde, wordt deze band 
des te nadrukkelijker gelegd. En dat dan nu en dan zelfs zoo, dat deze 
kosmische beteekenis van Christus In het eschatologische perspectief gefun
deerd wordt in zijn scheppingsmiddelaarschap", a.w., 140v, met verwijzing 
naar I, 225-228. Maar ook hier ziet Van Ruler moeilijkheden. Want "nu blijkt 
dat deze eschatologische actualiseering van het dogma der vleeschwording 
toch niet soterlologisch bedoeld Is. Daarop dat het vleesch in een daad van 
ontferming werd aangenomen, wil in K.'s denken maar geen nadruk vallen". 
De betekenis van Christus voor de wereld In het eschatologisch perspec
tief wordt dan niet "daarin gevonden, dat hij het vleeschgeworden Woord is, 
maar daarin, dat het vleeschgeworden Woord ondanks de vleeschwording 
altoos was en bleef het eeuwige Woord, door hetwelk de wereld geschapen is", 
a.w., 142. Van Ruler durft zelfs de vraag te stellen: "Is het wel werkelijk parti
culiere genade, welke in het rijk der heerlijkheid het heele terrein der gemeene 
gratie zich toeeigent? . . . Rust de eschatologisch-kosmische beteekenis van 
Christus niet in zijn scheppingsmiddelaarschap? Dan zou dus in de voleinding 
de gemeene gratie niet overgaan en opgaan in de particuliere genade, maar 
juist, ontdaan van al haar bijzonderheid en haar aparte-daad-karakter, terug
vallen in het scheppingsmiddelaarschap, waaruit zij ook was voortgekomen. 
En dan zou ook verklaard zijn, waarom de universeele beteekenis van de 
particuliere genade, welke in eschatologisch perspectief zoo krachtig gesteld 
werd, toch nooit in het heden volop actueel kan worden. Deze universeele 
beteekenis van de particuliere genade zou dan immers ook in het eschatologisch 
perspectief slechts schijn zijn. In waarheid zou op die plaats het scheppings
middelaarschap moeten staan", a.w., 142v. Van Ruler is hier voorzichtig: 
"Ik kan deze conclusie alleen onder groot voorbehoud trekken", a.w., 143. 
Maar de veronderstelling van hun mogelijkheid is reeds tekenend voor de 
hardnekkigheid waarmee Van Ruler van het begin tot het eind van zijn studie 
(inclusief nu over de protologie en eschatologie bij Kuyper) zijn hoofdthese 
over het spiritualistisch karakter van Kuypers particuliere genade heeft vast
gehouden. 
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Van Ruler heeft voor zijn betoog over het spiritualisme in Kuypers 
opvatting van de particuliere genade en voor zijn verklaring van diens 
gemene-gratie-leer tegen die achtergrond veel bijval gekregen. Zelfs in 
het kerkelijk-gereformeerde kamp. Zo heeft ƒ. Kamphuis de opvatting 
van Van Ruler ook historisch willen funderen. De eerste regel van zijn 
redevoering De algemene genade bij dr. A. Kuyper '̂ *) kan als slagzin 
fungeren: "Wie de algemene genade wil verstaan, die moet naar Pietje 
Baltus gaan"'*^). Deze vrouw, die in Beesd op Kuyper "een enorm 
stempel" heeft gedrukt, werd beheerst door de geest van het conven-
tikel, waarin de waarheid Gods door mystiek, door geestdrijverij en 
spiritualisme overwoekerd werd ^̂ ®). 
"Als Kuyper dus leerling van Pietje Baltus geworden i s . . . dan moet 
U hem opgesloten zien in de bunker van de mystiek, in de cel van de 
mystiek. Vanuit de particuliere genade is er geen weg naar de geschapen 
werkelijkheid, naar een christelijke wetenschapsbeoefening, naar een 
christelijke politiek, in feite ook geen weg naar kerkreformatie. Als er 
dus niet meer te zeggen was dan 'leerling van Pietje Baltus', spiritualist 
zoals hij dat w^s, dan zou hij in die cel opgesloten zijn gebleven, dan 
was hij een abundant bloeiende bloem op de mestvaalt van het conven-
tikel geworden en meer n i e t " ' " ) . Maar er valt over Kuyper meer te 
zeggen: "Hoewel hij 'theoretisch' opgesloten zat In die bunker van de 
particuliere genade op z'n mysticistisch verstaan, (heeft hij) één ding 
geweten: dat je toch de Here moet dienen, dat het niet aangaat om, 
zoals Pietje Baltus deed en haar kring deed, de kerk aan haar lot over 
te laten en de wereld deze boze wereld te laten en meer niet. Kuyper 
heeft geweten: er is een roeping voor de kinderen Gods in deze 
wereld" *'^). En in zijn tijd van secularisatie en emancipatie heeft hij 
deze roeping verstaan '^ ' ) . Maar om die roeping theoretisch te funderen, 
had hij als complement voor de particuliere genade de algemene genade 
nodig, "het ventiel waardoor toch de opeengeperste lucht ontsnappen 
kan" ^^). Kamphuis volgt dan (althans op dit kardinale punt) Van 
Ruler, wiens werk hij "een machtig boeiende studie" noemt ^^^). 

§ 9. Bezwaren. 

Wij hebben uitvoerig de studie van Van Ruler weergegeven. Dat waren 

»") De algemene genade hij dr. A. Kuyper, in: Jeugd en Politiek, Ie jg., no. 6. 
Voor Kamphuis' interpretatie van Kuyper zie men ook: Over 'de gemene gratie'. 
De Reformatie 33, 39 v, 55, 63 (onder de naam Leo Dregt). 

»") a.w., 1. 
"«) a.w., 4-6. 
" ' ) a.w., 9v. 
"») a.w., 10. 
»") a.w., 10-13. 
«») a.w., 13. 
' " ) a.w., 9. Voor Kuyper en de conventikels i.v.m. zijn opvatting van de particuliere 

genade, zie ook H. J. Langman, Kuyper en de Volkskerk, 163 v. 
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wij verschuldigd aan de man, die als geen tweede een zó diepborende 
analyse van De Gemeene Gratie gegeven heeft, dat niemand, die zich 
met Kuyper bezighoudt, deze studie veronachtzamen kan. Het is tevens 
onze overtuiging, dat Van Rulers hoofdstelling over de spiritualistische 
particuliere genade bij Kuyper nimmer grondig onderzocht is. Met deze 
stelling staat of valt de visie van Van Ruler. En wij verklaren reeds hier, 
dat de hoofdthese van Van Ruler voor ons onaanvaardbaar is. Wij 
menen namelijk, dat een grondiger onderzoek van heel Kuypers oeuvre 
(waartoe de studie van Van Ruler ons heeft geprikkeld) een weerlegging 
wettigt. 
Want gesteld dat Van Ruler gelijk heeft, dan zouden wij met de volgen
de gegevens uit en over Kuypers theologie geen raad weten. 

1. De kerk als organisme. Wanneer de kerk als organisme bij Kuyper 
de nieuwe mensheid vormt als "restauratie van ons ontredderd men-
schelijk geslacht" '^^) en daardoor de kerk nooit iets separaats en voor-
bijgaands naast het kosmische leven kan zijn ^^*), hoe zou hij dan ooit 
tot een dergelijke definitie van de kerk hebben kunnen komen met een 
spiritualistische visie op de particuliere genade? 
Spiritualisme isoleert, Kuypers particuliere genade restaureert, en dan 
over de ganse breedte van het kosmische leven. Deze restauratie is niet 
slechts een eschatologische aangelegenheid. Inderdaad komt de kerk in 
haar volle essentie pas tot existentie in het regnum gloriae, maar het 
essentiële karakter van het koninkrijk der hemelen moet ook "reeds tot 
openbaring. . . trachten te komen in die ecclesia, die van den val in 
dit Regnum Gloriae overleidt" *^*). Dat eist de eer van God, "omdat 
zijn recht, in het zichtbare geschonden, ook in het zichtbare moet her
steld worden" *^^). Niet alleen in mensen, maar ook in het menselijk 
leven: 
Sociaal - "Dat sociale leven kwam van God. Dat sociale leven bedierf 
Satan. Het moet wederom geboren worden in huisgezin, maatschappij 
en staat". 
Ethisch - "Dat ethische leven kwam van God. Dat ethische leven be
dierf Satan. Het moet wederom geboren worden". 
Intellectueel - "Die denkwereld kwam van God. Dat intellectuele leven 
bedierf Satan. Het moet wederom geboren worden. Vandaar de chris
telijke wetenschap tegenover de ongeloovige. Onze Vrije Universiteit 
dankt haar bestaan aan dat organische karakter van de menschheid, het
welk ook in het intellectueele leven uitkomt. Het geheele menschelijke 
leven, ook het intellectueele, moet voor Christus gewonnen worden" ̂ ^®). 
Spiritualisme, methodisme en anabaptisme, die de wedergeboorte van 

»»2) Loc. de Ecclesia, 102 diet. 
'*') Zie onze pag. 65. 
»=«) Loc. de Ecclesia, 102 diet. 
»") a.w., 102 diet. 
32») a.w., 47 V. 
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het organische leven miskennen, moeten daarom worden afgewezen ' " ) . 
Wie bespeurt hier enige moeite, die Kuyper met 'zijn' spiritualistische 
particuliere genade zou moeten hebben? 
Trouwens ook Kuypers terminologie wijst een heel andere kant uit. H o e 
zou hij talloze malen het beeld van de enting ^^*) hebben kunnen ge
bruiken om de inwerking van particuliere genade als het nieuwe leven 
op het oude ('het enten van den wilden boom', I I , 292-299), hoe het 
beeld van de zuurdesem ^^'), van schering en inslag *^''), van de balsem 
van Gilead^^^), van de bol en de tulp ^^); hoe zou hij zó naïef hebben 
kunnen spreken van ineenvloeiing ^^^), vermenging ^^*), inwerking ^^'^) 
van particuliere genade in gemene gratie, wanneer hij werkelijk spiritua-
liserend over de particuliere genade had gedacht? Hij heeft zo niet ge
dacht en daarom is zijn verzet tegen de dopersen een verzet geweest óók 
vanuit zijn visie op de particuliere genade. Zij wilden alleen maar het 
verborgen lichaam van Christus in zijn geestelijk karakter erkennen, hij 
ziet de kerk ook in de zichtbare vorm van het leven dezer wereld tot 
openbaring gebracht '**). 

De kerk als organisme dient bij Kuyper voluit als 'christelijk' in de tweede, 
engere zin van het woord genomen te worden. Wij houden dit vol tegenover 
Van Ruler (zie boven), S. J. Ridderbos, Theologische cultuurbeschouwing van 
Abraham Kuyper, 197 en W. H. Velema, De leer van de Heilige Geest bij 
Abraham Kuyper, 194. Zij menen, dat de kerk als organisme "ook de Christe
lijke cultuur in ruimer zin (omvat), die niet uit persoonlijk geloof ontspringt, 
maar te danken is aan door particuliere genade versterkte gemeene gratie", 
Ridderbos, a.w., 197. Dat komt ons vreemd voor. G.G. II, 680v definieert 
Kuyper de kerk als organisme duidelijk als het terrein "waar de persoonlijke 
belijders van Jezus in eigen kring het leven der gemeene gratie door de 
beginselen der goddelijke openbaring beheerschen laten" en (in beeldspraak) 
als "de drie maten meel, die geheel doorzuurd zijn met den zuurdesem des 
Evangelies". Het is immers het terrein van de particuliere genade, dat de 
gegevens van de gemene gratie aan zich heeft dienstbaar gemaakt. 
In dezelfde zin kunnen alle passages over de kerk als organisme in de G.G. 
verklaard worden (I, 224; II, 253-260, 271!, 274, 667, 680, 689; III , 37, 425, 
419). Nu beroepen Van Ruler c.s. zich op één citaat, dat, geïsoleerd gelezen, 
inderdaad hun standpunt tegemoet zou kunnen komen: II, 272 over de kerk 
als organisme "die zich ook daar openbaren kan, waar alle persoonlijk geloof 

»") a.w., 48 V. 
'»») Uit het Woord, 2e serie I, 342; Werk van den Heiligen Geest, 399; E Voto I, 

128; Loc. de Christo I, 105; Loc. de Salute, 36, 70 diet, (de regeneratione!); 
G.G. II, 254 v. 

»=«) G.G. I, 468; III, 307; Pro Rege III, 320. 
»»») Loc. de Christo III, 195. 
»") G.G. I, 357, 378. 
' " ) Loc. de Ecclesia, 46: "Het actu uitkomen is niet iets, wat er bijkomt, maar wat 

er vanzelf uit voortkomt". 
»") G.G. I, 432, 503; II, 252. 
38«) 11̂  335. 
' " ) II! 253; Loc. de Christo I, 99. 
«36) G.G. II, 80. 
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afwezig is, maar iets van den goudglans des eeuwigen levens zich nochtans 
afspiegelt op de gewoone gevellijn van het groote gebouw van menschelijk 
leven". Maar men moet hier op de woorden 'openbaren' en 'afspiegelen' letten. 
Wij lezen in het verband van uitstraling. Hoe zou Kuyper hier ook ongelo
vigen binnen de kerk als organisme opgenomen zien, waar hij vlak voor de 
aangehaalde plaats schrijft: "Die kerk toch als organisme is er, eer het instituut 
er is, ze ligt steeds achter het instituut, zij alleen geeft aan dat instituut 
wezenlijke waardij. De kerk als organisme heeft haar centrum in den hemel 
in Christus; ze omvat alle eeuwen van den aanvang der wereld tot aan het 
einde om na ons allereeuwen eeuwigheid te vervullen"?, a.w., 272 (curs. van 
ons). 
Kerk als organisme is particuliere genade, die in de wereld der gemene gratie 
gestalte en uitbreiding ontvangt. Maar dan is het ook gevaarlijk wanneer Van 
Ruler Kuypers christelijke cultuur in engere en ruimere zin met twee con
centrische cirkels vergelijkt. Hij kan voor dit beeld inderdaad aanknopen 
bij Kuyper (II, 251v.). Maar, waar Kuyper de beide cirkels scherp wil 
onderscheiden, vervaagt Van Ruler de lijnen. Dat gaat duidelijk tegen de 
bedoeling van Kuyper in, die de particuliere genade wèl gestalte ziet ont
vangen in deze wereld en daardoor een principieel onderscheid aan het 
'christelijk' in de eerste en tweede zin heeft gegeven. Zo is bij Kuyper niet maar 
in de praktijk alles uitgelopen op antithese — hij heeft haar ook principieel 
gefundeerd: kerk als organisme, d.w.z. volontwikkelde particuliere genade 
brengt de antithese mee. Anti-dopers! 

2. Breedheid van de uitverkiezing. Hierover kunnen wij korter zijn, 
want de samenhang met 1) ligt voor de hand. De uitverkiezing heeft 
immers geen individuen tot object, doch de nieuwe mensheid. Men 
moet organisch en niet atomistisch over de uitverkiezing denken, zegt 
Kuyper *^^). Maar wanneer we bij uitverkiezing dan niet enkel op de 
verkoren personen, doch ook op de organische verbindingen hebben te 
letten als "het geheel van die saamvoegselen, voor zoover ze van den 
Christelijken geest doorademd zijn" en wanneer het "zoo door en door 
verkeerd (is), indien men van de kerk van Christus sprekend ( . . . als 
organisme) zoogoed als uitsluitend op de uitverkoren personen of inge-
lijfden let, en zijn oog moedwillig sluit voor die rijke en veelvuldige 
saamvoegselen die eerst de veelheid der leden tot de eenheid van het 
Lichaam verbinden" ^^^), hoe kan deze particuliere genade (electio is 
toch wel particuliere genade?), die zo saambindend werkt, dan nog spi-
ritualiserend afstoten, of op z'n minst feitelijk overal breuklijnen te zien 
geven? Van Ruler heeft ons dit niet duidelijk gemaakt. 

3. Het koninkrijk der hemelen. Kuyper heeft, zo zagen we, het doel 
van de particuliere genade omschreven als "verwerkelijking van het 
Koninkrijk der hemelen" *^'). Nu waarschuwt hij er tegen het konin
krijk der hemelen als een "zwevend begrip" op te vatten'*"). Het is 

" ' ) Cf. onze pag. 37 vv. Ook Loc. de Deo III, 223 vv. diet., 253. 
»") G.G. II, 259. 
''") Zie onze pag. 59. 
"») £ Voto IV, 464. 
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immers "in het minst niet een algemeene uitdrukking voor de heerschap
pij van het goede en ware en edele, maar, zonder zweem van overdrach
telijkheid, een koninkrijk in den vollen, rijken, zeer bepaalden zin van 
het woord" **^). Het is een rijk met een Koning en omvat "alle ding, 
zienlijk en onzienlijk" ^*^). Men moet dan ook niet "smachten naar een 
louter mystiek regiment" van God over ons bestaan en onze daden ^*^). 
"Het koninkry^ der Hemelen is reëel; het is niet, dat wij zalig worden, 
maar dat wij heerschen over de natuur om de offerande van alles aan 
God te brengen", zegt Kuyper, sprekend over het koningschap van 
Christus in Sion, dat op het terrein der particuliere genade ligt ***). Het 
koninkrijk der hemelen is "de hoogste orde, waartoe het creatuurlijk 
leven opklimt" en daarom is het vals spiritualisme te beweren "dat 
alleen de zielen gered worden, en hoogstens ook de menschheid als ge
slacht gered wordt. De heerschappij van onzen Koning moet heel de 
schepping omvatten" **^). Het gaat om "restauratie van wat in het 
paradijs was" **^). Zo "gaat dus het Genadewerk tot in het Scheppings
werk terug, en de band die in de Schepping gelegd, maar door de zonde 
losgerafeld was, komt in het koninkrijk der genade terug" ^"). 
Wie weet dit alles in te passen in een spiritualistische genade? 

4. Christus' koningschap. Het koninkrijk der hemelen is niet slechts 
een eschatologische grootheid. Zeker, de volle openbaring ervan komt 
straks **^). Maar inmiddels ving de realisering van dit rijk op aarde 
aan ^*^). Het is in een rijpingsproces betrokken ^^•'). Door en met de 
vleeswording is "de reëele kiem waarvan de saambindende kracht voor 
het rijk als rijk zal uitgaan, in de werkelijkheid van dit leven" ingegaan. 
En vanaf dit ogenblik "is het groote proces begonnen, dat aller eeuwen 
historie beheerschen zal, en dat strekt, om ten eerste het Kindeke van 
Bethlehem als Koning der koningen een rijk te doen stichten en in stand 
houden en uitbreiden; en om in de tweede plaats, is dit groote werk eens 
geheel volbracht, na den oordeelsdag, dat rijk aan God den Vader weder 
te geven, opdat God als vanouds weer zij alles en in allen" ̂ ^^). 
Hoe die inwerking van Christus op deze geschiedenis door Kuyper ge
zien wordt, hebben wij reeds geschetst ^^^). Deze heerschappij bepaalt 
zich "allerminst tot de heerschappij over het nieuwe leven in de weder
geborenen. Door geestelijk in te werken op de zijnen, werkt hij door hen 
geestelijk in op heel het bewuste leven van ons menschelijk geslacht. De 

3") a.w. t.a.p. Cf. G.G. I, 389 vv. 
"») a.w., 464 V. 
"3) a.w., 474. 
"*) Loc. de Christo I I I , 181. Cf. 179. 
" ' ) Pro Rege I I I , 433 v. 
3") Loc. de Christo III, 182. 
" ' ) E Voto I, 330. Cf. G.G. II , 366, 681. 
s") Pro Rege I, 437, 445. 
»") a.w., 438; E Voto IV, 478. 
»<"•) Pro Rege I, 439, 444. 
351) E Voto IV, 469. 
»**) Zie onze pag. 48 vv, 51 vv. 
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zijnen worden niet weggenomen uit de wereld, maar bewaard in de 
wereld" ^^^). Wie Pro Rege I, 123-276 gelezen heeft en dan weet dat 
Kuyper hierin feitelijk een exegese geeft van enkele passages uit De 
Gemeene Gratie over de 'vrijmaking van de menselijke geest', kan toch 
niet meer volhouden, dat de particuliere genade in de ziel en in feite 
buiten de cultuur blijft. Of hij moet bij Kuyper Christus, wiens macht 
over de natuur als een macht naar zijn mensheid (de Scheppingsmidde
laar domineert niet) getekend werd, buiten de particuliere genade plaat
sen. Maar dit zal wel niemand aandurven. Zo liggen in het koningschap 
van Christus over het rijk der algemene genade, particuliere genade en 
gemene gratie "als schering en inslag door elkaar geweven" ^^*). Dat is 
wat anders, dan dat zij 'goed beschouwd' elkaar nergens raken (Van 
Ruler)! 

Het is zeer te betreuren, dat Van Ruler in zijn onderzoek alleen De Gemeene 
Gratie (en ook nog even Encyclopaedie) betrokken heeft. Had hij wèl Pro 
Rege gelezen, dan was de volgende opmerking niet op papier gekomen: "Niet 
alleen de reden, waarom de gemeene gratie pas onder invloed van de particu
liere genade tot haar volle ontwikkeling en eigenlijk doel kan komen, wordt 
door K. niet leerstellig toegelicht, ook de wijze waarop deze invloed plaats 
heeft, vindt nauwelijks eenige beschrijving", a.w., 35. Inderdaad, niet in G.G., 
maar Kuyper heeft meer geschreven en men kan toch moeilijk een zó verstrek
kende these als Van Ruler verdedigt, poneren zonder de Christologie van 
Kuyper te onderzoeken. Hij had voor nadere exegese van Kuypers bewering 
over de vrijmaking van de menselijke geest terecht gekund, zowel in de 
Locus de Christo, III, 176-196 als in Pro Rege. 

5. Expansie der wedergeboorte. Uit het voorafgaande kan reeds duide
lijk zijn, dat Van Ruler ten onrechte de wedergeboorte 'de eenige volop 
theologische categorie' bij Kuyper noemt. Maar afgezien daarvan: ook 
de wedergeboorte zelf neemt Kuyper niet zo beperkt als Van Ruler het 
stelt. Zij is niet begrensd tot het mystieke van haar onmiddellijkheid^*^). 
Nu zal niemand kunnen beweren, dat Kuyper de onmiddellijke weder
geboorte niet geleerd heeft. Maar niemand kan ook volhouden, dat hij in 
zijn tekening van de wedergeboorte daarmee heeft volstaan. 
Wanneer Kuyper de wedergeboorte de nieuwe levenskiem noemt, dan 
vraagt deze kiem om de uitgegroeide plant '^^^), de potentia om haar 
actus ^*'). Dan krijgt de wedergeboorte haar stadia, dan is er sprake van 
een proces **®). "De wedergeboorte kan in drieërlei zin verstaan; of als 
de ontvangenis van het nieuwe leven óf als de intreding van het nieuwe 
leven in de wereld, óf als de voltooiing ervan" ^**). Met de "omzetting 
van den wortel van de eigenschappen onzer natuur, bij de enting van 

»o3) Pro Rege I, 446. 
3") Loc. de Christo I I I , 195. 
3") Cf. ook P. A. van Leeuwen, a.w., 175 v. 
»»«) G.G. I I , 299, 314, 336; Loc. de Salute, 149. 
»") Loc. de Ecclesia, 46 v; Loc. de Salute, 93 diet.; E Voto IV, 472; G.G. II , 52. 
35') Loc. de Ecclesia, 45 v. 
«o») Loc. de Salute, 70 diet. 
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tam in wild hout vergelijkbaar" begint het proces ^*"), en met de weder
geboorte der wereld zal het eindigen ^^i). Zo zijn het diepste innerlijk en 
het breedste uiterlijk aan elkaar verbonden, roept essentie om existentie. 
Wat de ontplooiing van het nieuwe leven belemmert, is niet de spiritua
liteit ervan, doch de tegenstand der zonde. Vandaar, dat "de allereerste 
heilige aandrift wel er op uit is, om in ons bewustzijnsvermogen en in 
ons wilsvermogen door te dringen, maar dat het volstrekt niet altijd in 
staat is, de tegenovergestelde werking, die uit het verleden in dat be
wustzijn en in den wil nawerkt, te overwinnen en te boven te ko
men" 362), 
Nu is er van begin tot eind op deze weg veel, dat "voor geen grein iets 
toebrengt aan uw eeuwige redding" *̂*) (feitelijk heel de levensopen
baring der uitverkorenen na hun wedergeboorte in engere zin, zoals wij 
reeds hebben gezien). Maar het is zaak Kuyper hier eerlijk te inter
preteren! Al is veel dan geen middel ter zaligheid, het is wel uit
vloeisel van zaligheid ***). Het blijft één plant "bestaande uit drie deelen: 
1°. de levenskiem; 2°. de wortels die zich in den grond uitbreiden, en 
3°. de takken die zich in de lucht uitspreiden. Op den mensch overge
bracht, is dan dit eerste, de levenskiem, zijn verborgen ik; zijn die 
wortels de innerlijke ontwikkeling van zijn wezen, waardoor hem de 
levenssappen uit God toekomen, en zijn die takken de levensuitingen 
waarmee hij uitkomt in de wereld. Nu wordt die levenskiem heilig ge
maakt in de wedergeboorte, die wortels breiden zich uit in de daarna 
komende heiliging, en het veredelen van de takken is zijn zelfreini
ging" ^^^). En laat deze zelfreiniging dan niet 'alleen' een zaak van par
ticuliere genade zijn en zelfs voornamelijk op het terrein der gemene 
gratie zich bevinden (groei en wasdom van stam en tak "is ook afhan
kelijk van de lucht, van den wind, van den regen, van den zonneschijn, 
van schadelijke insecten en van uitwendig geweld dat door dier of 
mensch wordt aangedaan; ge kunt kortweg zeggen, van de omgeving 
waarin de boom geplant is") *®̂ ), daar is ook hier weer sprake van 
menging van particuliere genade en gemene gratie ^^''). 
Hoe kan het ook anders? "Ware toch de genade uitsluitend zondever
zoening en zielsredding, dan kon men de genade beschouwen als iets dat 
buiten de natuur staat, buiten de natuur omgaat, en als een kruike olie 
op de woelende wateren uitgegoten, afgescheiden van die wateren, op 
die wateren drijft" ^^s). Maar de beelden bij Kuyper voor de ware ver
houding van particuliere genade en gemene gratie ontleent hij aan het 

3»») a.w., t.a.p. 
361) G.G. I I , 689. 
=»2) II , 325. 
»•') II, 336. 
'«») II, 337. 
'OS) II, 331. 
366) II, 333. 
36') II, 335. 
"8) I, 227. 
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plantenrijk, waarbij de wortelvezelen van de genade "overal in de 
voegen en scheuren van het leven der natuur indringen" ^^'). Ook al 
wordt na de onmiddellijke wedergeboorte bijkans alles in het christelijk 
leven bij Kuyper door de gemene gratie geannexeerd, stam en takken 
blijven verbonden aan levenskiem en wortels. Zo in de bekering en 
heiligmaking. "Bekeering is uitwerking van de wedergeboorte, en alleen 
bij een wedergeborene mogelijk en denkbaar. Meer nog, de uitwerking 
van de wedergeboorte in de bekeering, later in de heiligmaking, komt 
nooit tot stand dan door de inwerking van den Heiligen Geest, en be
hoort, overmits ze doelt op het eeuwige leven, onvoorwaardelijk tot de 
particnliere genade. Maar voor een plant maakt het immers een alles 
afdoend verschil in welken bodem ge haar laat opgroeien.. . Als dit
zelfde zaad der wedergeboorte de ééne maal valt in den weltoebereiden 
akker van een hoogstaand leven, en de andere maal in den schralen 
bodem van een laagstaand volksleven, moet de uitwerking van het gewas 
wel zeer verschillend zijn" *'"). De vraag wat hier nu particuUere genade 
en wat hier gemene gratie is, interesseert ons even niet. Van belang is te 
constateren (voor de zoveelste maal) hoezeer de particuliere genade in 
de bodem der gemene gratie kan tieren. Hoe kan achter zulke uitspraken 
een spiritualiserende particuliere genade liggen? 'Wedergeboren'? Ja, 
"maar als mensch zijt ge wedergeboren" '^^). Hier is een man aan het 
woord, die even eerder de Neo-Kohlbruggeanen bestreden heeft ^^^). 

1. Wij willen allerminst ontkennen, dat wat in het algemeen door Van Ruler 
over Kuypers spiritualisme ten onrechte beweerd is, in het bijzonder niet zou 
opgaan. Wie kan ontkennen, dat Kuypers leer van de onmiddellijke weder
geboorte een spiritualistische trek vertoont? Waar Geest èn Woord niet samen
gaan bij de wording van het nieuwe leven, past genoemde kwalificering. Doch 
daar gaat het in ons geding niet om. "In Kuyper's genadeleer is zonder twijfel 
spiritualisme, dualisme en particularisme, maar niet zoals . . . Van Ruler voor
stelt", P. A. van Leeuwen, Het kerkbegrip in de theologie van Abraham 
Kuyper, 175. Wij stonden voor de vraag: Heeft de wedergeboorte, onmid
dellijk gewerkt, uitbreiding in dit leven? Komt zij bij Kuyper, nu er een brug 
door God in de gemene gratie naar het leven der wereld geslagen is, ook 
werkelijk over die brug heen (cf. II, 78) Van Rulers interpretatie zegt neen; 
wij antwoorden met ja. 
Daarom zeggen ons Van Rulers citaten, waarmee hij zijn stelling wil beves
tigen, niet veel meer. Zie onze noten 290, 292, 294. Wie ze naslaat, merkt t.a.v. 
noot 290, dat zij slechts de hierboven vermelde spiritualistische trek in de leer 
der onmiddellijke wedergeboorte staven; t.a.v. noot 292, dat II, 684v. juist zo 
prachtig laat zien, hoe het verzet van de wereld de particuliere genade nóópt 
zich meer in het geestelijke terug te trekken. De particuliere genade heeft een 
strijd te voeren (II, 679; Loc. de Foedere, 141v!). Zij is immers de Joden een 
ergernis en de Grieken een dwaasheid (II, 343). Geen principiële isolering dus, 

»•») I, 228. 
"«) II, 283. 
"1) II, 340. 
»") II, 328; cf. Loc. de Salute, 142; E Voto IV, 289. 
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doch tijdelijke terugdringing. De "idee der Doopersche mijding is er op uit, 
om de particuliere genade scherp af te scheiden van het terrein der gemeene 
gratie" (II, 684), maar Kuyper spreekt van een tegenstellmg, die slechts 
tijdelijk is {a.w., 685). 
T.a.v. noot 294 moeten wij iets uitvoeriger zijn. Van Ruler citeert hier namelijk 
II, 654, een citaat dat bij meerdere Kuyper-exegeten een rol speelt (Ridderbos, 
a.w., 133v, Velema, a.w., 124v; S. U. Zuidema, Gemene Gratie en Pro Rege bij 
Dr. Abraham Kuyper, 9 (A.R. Staatkunde 24e jg. 1954); J. Kamphuis, a.w., 7; 
R. H. Bremmer, Ref. 25, 265). Wij herhalen de bewuste passage nog even: 
"Op zichzelf ligt het einddoel der particuliere genade aan de overzijde van 
het graf. Haar wit ligt in de eeuwigheid, en op zichzelve beschouwd, kon ze 
desnoods geheel buiten het aardsche leven omgaan". Ter toelichting: 
a) Er staat: Desnoods. Nu moet men van 'desnoods' geen regel maken. Zoals 
Kamphuis doet, wanneer hij exegetiseert: "De particuliere genade, die doelt op 
de zaliging der uitverkorenen, heeft geen enkel aanrakingsvlak met deze 
wereld" (afgezien dan van de geboorte der uitverkorenen), a.w., 8. Heeft? 
Hoeft te hebben! 
b) Kuyper spreekt van einddoel. Dat is nog iets anders dan 'het een en al'. 
"Want juist van de uitverkorenen zegt Kuyper iets later: Als dan niet hun 
eigen toebrenging ten eeuwigen leven in laatster instantie het emddoel van 
hun langer leven op aarde kan zijn (denk aan de vroegstervende kinderen), 
dan ligt het einddoel elders: verheerlijkmg van Gods naam. "En waar nu m 
die wereld God hun met zijne gemeene gratie tegemoet treedt, ligt het m 
den aard der zaak (!J. D.), dat de particuliere genade die hun geschonken 
werd, met die gemeene gratie in rechtstreeksche aanraking komt, ja dat de 
werking der ééne zonder de werking der andere haar einddoel nimmer 
bereiken kan" (II, 659, curs. van ons). Wij denken hier ook aan Loc. de 
tcclesia, 48vv, waar Kuyper een soortgehjke redenering volgt als in ons 'Op 
zichzelf'-citaat en dan zegt, dat alle kringen herboren en voor Christus ver
overd moeten worden, a.w., 48. 
c) Kuyper zegt: "op zichzelve beschouwd, kon ze desnoods geheel buiten het 
aardsche leven omgaan". Hij spreekt abstraherend. Want wat kón, is geen 
realiteit geworden. De uitverkorenen met hun particuliere genade zijn met 
buiten deze wereld geplaatst. "Een denkbeeld dat aan de oorspronkelijke 
Dooperschen steeds voor oogen zweefde" (II, 659). Men moet er tegen waken, 
"dat de particuliere genade te veel als op zichzelf bestaande behandeld wordt, 
met voorbijzien van haren grondslag in de 'gemeene gratie', en van haar eind
doel (!J. D.) in de behoudenis van de door God geschapen, in stand gehou
den en nooit losgelaten wereld. Deze fout toch heeft tot droef gevolg, dat de 
'particuliere genade' m de lucht zweeft, de behoudenis der ziel van onze 
positie en van ons leven in de wereld losmaakt . . . en ons Christenvolk ver
hindert tot een kerngezonde, echt-Chnstelijke, hun geloof bezielende en hun 
veerkracht stalende levens- en wereldbeschouwing te geraken" (I, 319). 
d) Trekt de particuliere genade zich m het geestehjk-mystieke terug, dan is 
dat slechts tijdelijk van aard. De ecclesia triumfans bestaat "voorhands alleen 
geestelijk" in de hemel, de ecclesia militans op aarde bestaat zoowel inwendig 
geestelijk als in uitwendig waarneembare gestalte, terwijl de ecclesia gloriae 
zoowel invisibilis als visibilis zal zijn, "maar zóó, dat in haar het visibele het 
invisibile volkomen dekt" ' , Loc. de Ecclesia, 33 diet. 
e) Ook al hadden wij dit 'gevaarlijke citaat' (Ridderbos) met enigermate 
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kunnen verdedigen (heiemail lukt het niet: wordt hier niet door Kuyper alle 
particuliere genade onder een voor hem elders te beperkt gezichtsveld gezien?), 
dan nog hadden wij gezegd: Wij hebben uit Kuypers oeuvre genoeg materiaal 
verzameld om het verwijt van spiritualisme te ontzenuwen. 
Kuyper is waarlijk van tegetistrijdigheden niet vrij te pleiten. Er zijn ook in 
G.G. uitspraken te vinden, die wij in onze interpretatie niet kunnen plaatsen. 
B.v. II, 137 (de particuliere genade raakt "uitsluitend de kern van het inner
lijke zielsleven", de gemene gratie strekt zich tot geheel ons menselijk leven 
in al zijn openbaringen uit); III, 105; ("de particuliere genade redt ten eeuwi
gen leven, en doelt niet op ons tegenwoordige leven"); III, 308 (cf. echter 
321!), 341. Ridderbos schrijft terecht, a.w., 136v, dat wij Kuypers grond-
opvatting in dergelijke uitspraken niet mogen vinden. 
Ter verklaring van zulke uitspraken zouden wij willen aanvoeren, dat Kuyper 
in De Gemeene Gratie zo uitgebreid bezig is met de algemene genade, dat hij 
haar wel eens te veel, en daardoor aan de particuliere genade te weinig ruimte 
gaf. Te weinig, gelet op het geheel van zijn theologie. 
2. De particuliere genade kan door Kuyper 'nieuw', 'bovennatuurlijk', maar 
ook 'natuurlijk' genoemd worden. Zie Ridderbos, a.w., 64-69, 132. De kwa
lificering 'natuurlijk' komt Van Rulers bedenkingen tegen Kuyper niet in 
het gevlij, maar als karakterisering van de particuliere genade, die her
schepping is en dus "de elementen, die bestonden en scheef trokken", weer 
rechtzet (II, 390), gaat zij rechtdraads in tegen de opvatting van Van Ruler. 
Zo is ook de wedergeboorte geen particularistisch-spiritualistische aangelegen
heid, maar "een herschepping van ons eigen en eenig wezen, op zulk een wijs 
dat het weer uitkome naar zijn oorspronkelijk plan en zijn oorspronkelijken 
aanleg", E Voto IV, 285. Cf. Ridderbos, a.w., 66v. 
3. Onze afwijzing van Van Rulers interpretatie doet ons ook sceptisch staan 
tegenover S. U. Zuidema's reeds geciteerde studie Gemene gratie en Pro Rege 
hij Dr. Abraham Kuyper (A. R. Staatkunde, 24e jg. 1954, 1-19 en 49-73). Hij 
bestrijdt Van Ruler, want deze "heeft onvoldoende, ja géén rekening gehouden 
met Kuyper, wanneer deze de polaire spanning tussen p.genade en g.gratie 
in beginsel overwint en verwijdert, juist in zijn leer der p.genade (Kerk als 
organisme!). Ni. dan, wanneer K. de werking der p.genade in de weder
geboorte niet wil zien als een wezensomzetting, doch als een diep-religieuze 
omzetting van de 'binnenste spil' van ons bestaan, waardoor weer rechtgezet 
wordt, wat door de zonde in zijn tegendeel was omgezet, zoals hij in de G.G. 
leert (II, 298)", a.w., 71v. Hier zegt Zuidema veel waars. Maar hij is éérst 
in het zwaard van Van Ruler gevallen door een polair dualisme, {a.w., 4, 67, 
69; duaal-polaire verhouding, a.w., 12, 15, 56, 71; dialectische verhouding, 
a.w., 4) tussen particuliere genade en gemene gratie bij Kuyper te veronder
stellen. Dat particuliere genade en gemene gratie bijeenhoren, ligt in deze 
kwalificeringen opgesloten. Polair dualisme is iets anders dan antithetisch 
dualisme, a.w., 16v. De polen trekken elkaar aan. Maar in het polaire ligt 
ook spanning opgesloten. En waar komt die spanning vandaan^ "De p.g. is 
eigenlijk niet ger icht . . . op activiteit op het terrein van het tijdelijk leven 
en op het gebied van de zichtbare dingen", a.w., 9. "Ten dele terecht maakt 
Van Ruler er opmerkzaam op, dat ook Kuypers leer der g.gratie beheerst 
wordt door wat hij zich van de particuliere genade Gods . . . in deze bedeling 
dacht", a.w., 12. Laat de Kuyper van Van Ruler "niet de enige Kuyper" 
zijn, hij is dan toch wel de "halve Kuyper", a.w. 72. 
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Al keert Zuidema, wanneer hij de hele Kuyper in ogenschouw neemt, zich dus 
tegen Van Ruler (en dat terecht), en al komt hij uiteindelijk tot een oor
deel, dat wij kunnen onderschrijven, hij heeft dit eindstadium bereikt via 
de stelling, dat de polair-dualistische tegenstelling tussen particuliere genade 
en gemene gratie bij Kuyper doorbroken is, a.w., 67v, 71v. Wij erken
nen zeker spanningen tussen beide genadewerkingen bij Kuyper, maar aan 
een spanning, die vanuit een spiritualistische leer van de particuliere ge
nade tot een duaal-polair denken leidde, dat Kuyper "overwegend in opzet 
en uitwerking beheerste en bleef achtervolgen", a.iv., 71, geloven wij niet. 
Eigenaardig is Zuidema's bewering, "dat K. een ombuiging van zijn aan
vankelijk uitsluitend spiritualistische en eschatologische visie op de p.g. heeft 
moeten voltrekken", a.w., 67 (curs. van ons). 'Aanvankelijk'. Het woord 
komt tot drie maal toe voor, a.w., 17, 62, 67, en wekt de indruk, dat 
Zuidema de tijd der 'doorbraak' weet aan te wijzen. En inderdaad: "Leerde K. 
aanvankelijk, dat eerst wanneer het Noachietisch Verbond (der gemene gratie) 
uit heeft, het Koninkrijk der hemelen ingaat (gec. I, 432, J. D.), dit spiritualis
tisch en eschatologisch standpunt laat hij nu in die zin vallen, dat hij ruimte 
maakt voor de idee ener openbaring van het Koninkrijk der hemelen in het 
rijk der g.g., in deze bedeling. Ener openbaring en ener gestaltevorming" 
(geciteerd II , 672 e.a.). Kuyper zou dus een wending gemaakt hebben, laten 
we zeggen tussen deel I en II van de G.G.f Maar men moet wel hele stukken 
uit deel I wegknippen om Zuidema te kunnen bijvallen. Zie o.a. 26 v., 
221-228, 328-390, 378!: Het volk van Jakob werd door God geschapen en 
verrijkt "om voor . . . de volkeren der wereld, het medicijn des eeuwigen levens 
te bereiden. En dan ligt hierbij het mystieke alleen daarin, dat deze 'balsem 
van Gilead', die voor heel de wereld in Palestina bereid werd, niet is een medi
cijn, dat uitwendig wordt toegediend, maar een medicijn, dat tot in den wortel 
des levens indringt, en alleen werkt door wedergeboorte en geloof". En wat 
dat 'eschatologische Koninkrijk der hemelen' betreft, wij hebben reeds aange
toond, dat dit bij Kuyper (we citeerden vooral uit publicaties vóór G.G. I) 
ook haar aanvankelijke realisering in deze bedeling heeft. Het gaat direct voor 
het aangehaalde woord I, 378 ook reeds over de kerk als organisme, I, 377. 
Zuidema heeft hier te haastig conclusies getrokken. 
Nog één ding. Wij aanvaarden volledig wat Zuidema schrijft, dat bij het 'Pro 
Rege' en de antithese op het zichtbaar-tijdelijke terrein der gemene gratie het 
hart van Kuyper en van zijn leer der gemene gratie klopt, a.w., 66. Maar Zui
dema hoort het hart van Kuyper nóg ergens kloppen: bij de 'mystiek' en bij de 
'vreemdelingschap', die de particuliere genade zelfstandig als inhoud mee
brengt. "Daar klopt zijn hart. Daar allereerst. Daar gedurig", a.w., 4. Cf. ook 
9, 17; over 'pelgrim': 10, 11, 17, 64. Wij zouden willen zeggen: Kuypers hart is 
óók daar. Want anders wordt (zo niet de hele, dan toch) de eigenlijke Kuyper 
weer een spiritualist. En dat, terwijl hij in G.G. aanhoudend zegt, dat de 
Schrift steeds doelt op "de eere Gods eerst, en daarna op het heil der uitver
korenen" (I, 227). 

6. Historische argumenten. Wij hebben ook nog historische argumenten 
om de stelling van Van Ruler te bestrijden. H e t is pas in 1887 dat 
Kuyper met zijn Tweeërlei Vaderland de gemene gratie omlijnd introdu
ceert. D a a r v o o r en ook nog daarna tot 1895, waar in hij zijn artikelen
reeks De Gemeene Gratie aanvangt, kan men moeilijk zeggen, da t de 
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leer van de gemene gratie in Kuypers denken een belangrijke rol speelt. 
En toch dateren zijn grote verrichtingen op het terrein van politiek en 
wetenschap van vóór 1887. De antirevolutionaire partij en de Vrije 
Universiteit hebben gestalte gekregen. Hoe is Kuyper, als hij in de 
bunker van de particuliere genade opgesloten had gezeten, daar uit ge
raakt zónder de leer ener gemene gratie? Men kan toch moeilijk aan
nemen, dat deze geniale denker het tot omstreeks 1890 zónder principiële 
fundering van zijn gedragingen op het terrein van de wereld heeft ge
steld? 
Wij menen een antwoord te kunnen geven. Kuyper heeft nimmer een 
spiritualiserende genade gekend; hij heeft van meet af aan de weder
geboorte organisch opgevat. Op zijn Dat de genade particulier is heeft 
hij laten volgen De Leer der Verbonden. In zijn verbondsleer heeft de 
organisme-gedachte "een gereformeerd stempel" ontvangen ^'S). 
Door de organisme-gedachte is van binnen uit de weg van de ziel naar 
de wereld begaanbaar en van buiten af zorgen de 'natuurlijke Gods
kennis' (in Kuypers eerste periode) en de 'gemene gratie' (in Kuypers 
tweede periode) er voor, dat deze weg wordt vrijgehouden. 

Kuyper heeft De Gemeene Gratie in artikel-vorm gepubliceerd van 1 septem
ber 1895 tot 14 juli 1901 in De Heraut. Nu is het verrassend te ontdekken, 
dat hij pas laat in zijn leven over gemene gratie is gaan spreken. Zijn rede 
Tweeërlei Vaderland van 1887 leidt een nieuwe periode in. Daarvóór komen 
we het woord 'genade' wel eens tegen, in algemener zin gebruikt (S. J. Ridder-
bos, a.w., 105 verwijst naar Heraut, 8 dec. 1878. We kunnen nog verder 
teruggaan: Zie Uit het Woord, Ie serie III, 19 - begin 1874), maar van enige 
uitwerking van dit genade-begrip, laat staan van een 'dogma', is geen sprake. 
Kuypers bewering, dat hij bij het schrijven van Dat de genade particuliere is 
van meet af {G.G. I, 5, 9 - "sinds 1878") de verbondsleer en de gemene gratie 
als achtergrond gesteld heeft (zo ook V. Hepp, De algemeene genade, 7), 
moet t.a.v. de gemene gratie onjuist genoemd worden. Kuyper vergiste zich 
wel vaker in jaartallen. Zie daarvoor P. A. van Leeuwen, a.w., 49; C. Veenhof, 
Predik het Woord, 243. 
Dat Kuyper inderdaad omstreeks 1887 pas dieper is gaan nadenken over de 
algemene genade, blijkt ook duidelijk uit zijn Dictaten Dogmatiek. In de 
Loei de Creaturis (1884), de Homine (1885) komen wij de gemene gratie niet 
tegen. Aanvankelijk ook nog niet in de Locus de Peccato (1885/86) op 
plaatsen waar Kuyper er later zeker over gesproken zou hebben (3, 15v, 43v, 
70v, 82v, 84vv). Maar dan ineens lezen wij er wel van (109, 120vv, 134v, 
139, 142, 144). Alles nog zeer onvolledig overigens. Ook in Het werk van den 
Heiligen Geest (1883-86) komt een enkele aanduiding reeds voor (40, 365?, 
435, 502?, 785v!). Maar andere passages, die er ook om zouden moeten vragen, 
vermelden haar niet (269vv, 343v, 365, 743, 780v). Na de Locus de Peccato 
heeft Kuyper de Locus de Christo (1886-1888) behandeld. Deel I en II ver
melden de gemene gratie niet, ook daar niet waar wij haar zeker zouden 
verwachten (71: stuiting van de zonde door het geven van de Messias; 97vv 
over Scheppings- en Heilsmiddelaarschap!; II, 74, 84v). Maar in het derde 
deel, in de tijd rond Kuypers rede Tweeërlei Vaderland, zien we reeds dui-

•") P. A. van Leeuwen, a.tv., 156. 
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delijk de contouren van wat later breed ontwikkeld zal worden (30v, 72, 
177vv!). 
Toch is ook tii 1887 Kuyper blijkbaar niet direct klaargekomen met de 
gemene gratie. In E Voto spreekt Kuyper er zelden over (1886-1894). 
V. Hepp, Ref. 4, 153 heeft beweerd, dat Kuyper hier de term gemene gratie 
niet noemt, maar dat de zaak zelf er wel degelijk in voorkomt. Het eerste 
is niet juist: IV, 306, 308, 462 spreken van 'gemeene gratie'; I, 76; III , 355v; 
IV, 176, 308, 568 van 'gemeene genade'; I, 414, 421; II, 203vv, 373, 377; 
III, 382, 431, 433; IV, 22, 65, 81vv, lOOv, 126, 187 van 'algemeene genade'; 
verder nog I, 56 van 'tegenhoudende genade' en I, 396v van 'genade' zonder 
meer. Wel is het opvallend, hoe op essentiële punten nog over gemene gratie 
gezwegen wordt (I, 34, 46, 52v, 54v - zondag 3, antwoord 8! - 77v; I II , 
191v, 512v, 517v, 556VV, 589v, 593v, 619; IV, 239, 334v. Heel duidelijk 
heeft de gratia communis een plaats in Kuypers Encyclopaedie (1894). Wij 
hebben reeds gezien, dat hij hierin ook over het bange karakter van de gemene 
gratie spreekt (zie onze pag. 32v). Het is van belang te vermelden, dat 
H. Bavinck voor zijn rede De Algemeene Genade (december 1894) Encyclopae
die I l reeds gelezen had, a.w., 44. Wij wagen de veronderstelling, dat Bavinck 
door de passages over de communis gratia bij Kuyper bijzonder gestimuleerd 
is tot het uitspreken van zijn rede. Daarom is het onjuist met G. Th. 
Rothuizen, Primus usus legis, 219, te zeggen, dat Bavinck de gedachte van de 
gemene gratie "voor het eerst weer onder woorden bracht". Of om met 
Zuidema te zeggen, dat Bavinck Kuyper op dit pad was voorgegaan, a.w., 1. 
De volgorde is andersom. Kuyper had èn in 1887 èn in 1894 reeds materiaal 
aangedragen, waarvan een scherpzinnig denker als Bavinck de explosieve 
kracht direct heeft onderkend. 
Maar hoe staat het nu vóór 1887? In Beesd bekeerd, ontplooide Kuyper zijn 
activiteit tot ver over de instituair-kerkelijke grenzen, verwierf zich een naam 
op politiek en wetenschappelijk terrein in geheel Nederland, en dat zonder de 
leer van de gemene gratie, die hij pas gebruikt heeft, "lang nadat hij zijn oproep 
tot een dienen van de HERE in alle menselijke verbanden had laten horen", C. 
Veenhof, Ref. 31, 122. Waar blijft zo de man met zijn spiritualistische particu
liere genade zónder het noodzakelijk correctief ener gemene gratie? Het ant
woord is niet moeilijk te geven. Men leze uit Uit het Woord, Ie serie III , 
het hoofdstuk 'Wedergeboorte en Bekeering' (geschreven in 1874). Weder
geboorte is wet/ergeboorte. "Al spreekt het dus vanzelf, dat noch ons gevoel 
noch ons denken noch ons willen, zoomin onze karaktertrek als de neiging 
van ons wezen, vóór de wedergeboorte anders dan in verwarring, ongelijk, 
en dies eer vernielend dan opbouwend werken kon, ze bestonden niettemin, 
deden al was het ook hun tegennatuurlijke werking, en werden bij de weder
geboorte niet uit ons genomen om door een nieuwen toestel vervangen te 
worden, maar op hun plaats gezet, in de richting gedreven waarin ze hoorden, 
ontdaan van hindernissen en dusdoende tot harmoniëuse werking in staat 
gesteld", a.w., 42 (curs. van ons). Door de wedergeboorte leeft alles weer op, 
a.w., 43. En wat is dit 'alles'? "De wedergeboorte grijpt niet enkel plaats ten 
aanzien van den mensch, maar van de geheele schepping. Die dit uit het oog 
verliest verstaat de verborgenheid (!J. D.) der wedergeboorte niet. Nooit 
komt de mensch in de Schrift voor als een wezen, dat op deze aarde neergezet 
is, zonder met die wereld in verband te staan", a.w., 51. En komt er dus 
"in het lot van den mensch een keer ten goede", dan moet "die gunstige 
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verandering ook op het lot der schepping . . . nawerken", a.w., 52. Het is één 
levensproces en daarom moet er ook "tusschen de wedergeboorte van den 
mensch en de wedergeboorte der schepping een noodzakelijk verband bestaan", 
a.w., 53. Die band tussen beide ligt in de mens Jezus Christus, in zijn vlees
wording en opstanding, waardoor het lot der schepping beslist is, a.w., 53v. 
"Afgeloopen, voleindigd kan onze wedergeboorte dan eerst zijn, als wij, met 
alles wat bij ons hoort, met onze geheele persoonlijkheid naar geest en ziel 
en lichaam, en dus ook met de levenssfeer die om ons moet zijn, om ons 
menschelijk wezen tot volle ontplooiing te doen komen, in den glans van het 
herboren leven schitteren zullen", a.w., 55. Wij staan nu tussen haar aanvang 
en einde in, a.w., t.a.p. 
Deze tekening van de wedergeboorte snijdt het particularisme, waarover 
Van Ruler spreekt, heel duidelijk af. Men kan nog éérder terecht voor weer
legging daarvan. Wij denken aan Ons Program, waarin een passage uit 
1872 ons vertelt, dat de kerk tot taak heeft "de maatschappij voor den 
Christus te winnen". Want Christus is toch het "Hoofd der menschheid"?, 
a.w., 493. Zie verder o.m. a.w., 1261vv (uit 1871) en 127v (uit 1873). 
Het was ook niet anders te verwachten. Men kan onder Kuypers publicaties 
van enige omvang, van de eerste tot de laatste, er waarschijnlijk geen vinden, 
of het woord organisme komt er in voor. In dit organisme-begrip, dat Kuyper 
zeker aan de Duitse filosofie uit zijn dagen (vooral bij Schleiermacher en 
Rothe. Men zie P. A. van Leeuwen, a.w., 109-121) ontleend heeft, wordt de 
mensheid als één geheel, als één lichaam gezien. Maar deze organische mens
heid is ook weer organisch verbonden aan de ganse schepping. "Tusschen den 
mensch en de schepping bestaat dus het innigst verband. Beiden vormen te 
zaim een geheel. Evenmin als de mensch voltooid is zonder zijn eigenlijk 
lichaam, evenmin kan hij gedacht worden zonder dat tweede lichaam, dat 
we de wereld noemen. Elke voorafgaande schepping doelt op den mensch. In 
het ééne menschelijk lichaam is het resultaat saamgevat van alle wonderen, die 
God de Heere in het delfstoffenrijk, in de plantenwereld en in het dierenrijk 
gewrocht had. Alles wat voorafging vormt slechts het voetstuk, waarop de 
mensch als beelddrager Gods zou geplaatst worden". Uit het Woord, Ie serie, 
III, 51. (Cf. Loc. de Consummatione, 296: Wij hebben één ziel en twee 
lichamen.) Valt nu de mens in zonde, dan moet vanwege zijn organische 
eenheid met de schepping ook de schepping in wanorde geraken. Loc. de 
Peccato, 17 diet., 26, 35v, 50v; Uit het Woord, Ie serie III , 55. Keert echter 
het lot, dan moet ook de wedergeboorte organisch doorwerken vdn de kern tot 
de uiterste omtrek. Vanuit de individuele menselijke persoon is dat niet te ver
klaren, maar wel vanuit de algemeen menselijke natuur, die Jezus Christus 
aannam, in wie èn wij èn de ganse hernieuwde schepping als in een levenskiem 
besloten liggen. Cf. over vleeswording en schepping. Loc. de Christo I, 102; II, 
74v; over ons en de menswording van Christus, Uit het Woord, 2e serie I, 
120-125; Loc. de Christo I, 38v, 72; II, 3, diet. 8v, 33. En zo stuwt het nieuwe 
leven vanuit Christus in ons (unio mystica) naar de omtrek. "Wel begint het 
met de palingenesie der ziel, maar het doelt evenzoo op de palingenesie van het 
lichaam. Centraal legt het den band met Christus in de unio mystica, maar in 
den omtrek strekt het zich tot alle krachten en vormen van het kosmische 
leven des menschen uit. Het is particularistisch krachtens de uitverkiezing; 
maar zóó, dat het niet enkele individuen zaligt, doch geheel het organisme van 
ons menschelijk geslacht reorganiseert". Loc. de Foedere, 133 diet. 
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Kuyper spreekt in deze samenhang van het genadeverbond. En dat is 
geen wonder. Want in de verbóndsleer kon hij immers de organisme-gedachte 
een gereformeerde gestalte geven. Het ethische leven bestaat niet atomis
tisch en daarom is er plaats voor het verbond, Loc. de Foedere, 5 diet., 
51v diet., 68 diet., 96, 99, 133 diet. Toen Kuyper in Utrecht kwam 
(1867) hoorde hij van het verbond en raakte door bronnenonderzoek er 
weer in thuis. Loc de Foedere, 93v. "Langzamerhand is de verbondsleer nu, 
Gode zij dank! weer opgekomen als een levende kracht" en het is "van het 
hoogste belang om de valsche mechaniek op zij te zetten en in te zien den 
vasten grond, waarop de verbondsleer rust. Daarvoor nu is noodig, dat we, 
gelijk bij alles wat op de gratia particularis betrekking heeft, eraan denken, 
hoe we steeds te doen hebben met den menschelijken persoon als instrument. 
De mensehelijke natuur wordt gebruikt, zooals die bestaat", a.w., t.a.p. 
Daarom spreekt het haast vanzelf, dat Kuyper zijn Dat de genade particulier 
is laat volgen door De Leer der Verbonden. Want de verkiezing (wij hebben 
dat reeds gezien, en het is Kuypers mening van het begin af aan geweest) 
staat 'in verband met alle dingen'. Wie verkiezing zegt, zegt kerk en wie kerk 
zegt, zegt wereld. De Zoon van God heeft een menselijke natuur aangenomen. 
"En overmits nu de mensehelijke natuur een gemeenschappelijk eigendom is 
van geheel ons geslacht en alle natiën, volken en stammen van ons mensehelijk 
geslacht, uit éénen bloede zijnde, door organisch verband onderling samen
hangen en met elkaar in verband staan, zoo spreekt het vanzelf (! J. D.), dat de 
Middelaar door zijn menschwording, in reëel levensverband is getreden met 
alle takken en twijgen, die aan den boom der menschheid uitliepen. Wat dan 
ook maakt, dat zij zich ten zeerste vergissen, die op grond van een onware 
opvatting der particuliere genade, het doen voorkomen als hadden die 
menschen, die niet ten eeuwigen leven komen, niets hoegenaamd met de 
Vleeschwording van het Woord uitstaande", Dat de genade particulier is, 121 v 
(Uit het Woord, 2e serie I). Kuyper kondigt dan aan, dat hij over deze 
dingen breder zal spreken in De leer der Verbonden, a.w., 122. 
Wie naar een leerstellige breuk met het spiritualisme in de conventikel-wereld 
te Beesd zoekt, kan hier terecht. Daarvoor pleit ook het getuigenis van een 
jongere tijdgenoot van Kuyper, die jarenlang bijeenkomsten van eonventikels 
had bezocht. Hij vermeldt dan over de waardering van Kuyper in die 
kringen: "Er kwam echter 6ók een tijd, dat men met minder smaak de dog
matische hoofdartikelen las. Toen na de reeks 'Dat de Genade particulier is' 
volgde 'De leer der verbonden'. En toen in 'Het werk van den Heiligen 
Geest' na de Rechtvaardigmaking de Heiligmaking ter sprake kwam", 
M. van den Berg in Herinneringen van de oude garde, 29v. 
"De Doopersche kent geen organisch begrip; zijn levensbeschouwing is geheel 
atomistisch", Loc de Christo I, 101. En waar de uitverkiezing niet organisch in 
Christus besloten gedacht wordt, daar ontbreekt natuurlijk "alle verband, 
kunt ge van uw eigen ik nooit op land en volk overgaan". Wortel in dorre 
aarde, 14. Hier hebben wij de échte antispiritualistisehe Kuyper met zijn 
wedergeboorte-, kerk- en wereldbeschouwing. De weg van de ziel naar de 
wereld ligt open, van binnen uit. 
Maar ook van buiten af is dat nodig en werkelijk. Wij grijpen nog niet vooruit 
op wat we daarover later zullen zeggen. Nu alvast vermelden we, dat 
Kuyper vóór 1887 wel een soort pendant van zijn gemene-gratie-leer gehad 
heeft in zijn leer van de natuurlijke Godskennis. Wanneer wij zeggen, dat ook 
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van buiten af de weg wordt vrijgehouden, vergeten wij niet, hoe volgens 
Kuyper de natuurlijke Godskennis en de gemene gratie ook zeer innerlijke 
zaken zijn. Maar het gaat ons om een globaal beeld: De Christen met zijn 
particuliere genade blijft geen kluizenaar, omdat hij buiten zijn God ontmoet, 
die hem roept tot zijn taak, niet in den vreemde, maar op een erf waar hij 
zich thuis mag voelen. Het erf immers, dat beveiligd is door genade. D^Jlr 
treedt God hem met zijn gemene gratie tegemoet. Zie ook onze noot 272. 

Wij beëindigen thans onze bestrijding van Van Rulers stelling over Kuypers 
spiritualisme. Het is onmogelijk deze stelling nog overeind te houden. Wij 
hebben een Kuyper leren kennen, die het woord 'organisme' niet terloops ge
bruikte, maar door het begrip zich Het beheersen in zijn spreken over verkie
zing, Christus, de kerk èn de wedergeboorte. De particuliere genade heeft geen 
moeite zich in de wereld te bewegen omdat ze 'eenkennig' zou zijn. Zij wil 
expansie. Realisering van de christelijke religie ligt 'in den aard der zaak', 
Calvinisme en Revisie, 14. 

§ 1 0 . De opvatting van G. Th. Rothuizen. 

Hierboven heeft vooral de particuliere genade ons beziggehouden om 
het motief, de achtergrond, van Kuypers gemene gratie te vinden. Het 
ligt voor de hand, dat er uitleggers zijn, die (ook) voor de gemene genade 
alle aandacht gevraagd hebben om van daaruit naar de achtergrond te 
zoeken, die Kuypers leer geheel of gedeeltelijk kan verklaren. Heeft 
Kuyper immers niet duidelijk gesteld, dat de gemene gratie ook een zelf
standig doel heeft, n.l. "om wat God voorhad, toen Hij in ons geslacht 
(de) kiemen van hooger ontwikkeling legde, te spijt van Satans verzet, 
en in weerwil van de zonde, in volle breedte en lengte te doen uit
komen"? "*) . En is het niet Van Ruler, die schrijft, dat er gedeelten in 
De Gemeene Gratie voorkomen, "waarin dit zelfstandig doel der ge-
meene gratie gevierd en bezongen wordt op een wijze, dat men verbaasd 
zoekt naar de functie van de particuliere genade"? '̂ ®). 

Wij vermelden hier slechts kort, dat Van Ruler gezocht heeft en meent gevon
den te hebben. Kuyper zou n.l. twee dingen bereikt hebben met het stellen 
van dit zelfstandig doel der gemene gratie: 
1. "Stelde K. het werk der gemeene gratie niet zelfstandig, zag hij er alleen in 
voorbereiding en voorwaarde van de particuliere genade, dan zou hij ook 
de cultuur als vrucht van de gemeene gratie alleen kunnen waarderen als 
terrein waarop voor de kerk als instituut der particuliere genade plaats is. 
En daarom is het hem niet te doen! Het gaat hem juist om een zelfstandige 
plaats, een eigen beteekenis van de cultuur, n.l. de christelijke cultuur", a.w., 
48. 
2. Kuyper ontkomt door deze verzelfstandiging aan de rooms-katholieke ver
houding van kerk en cultuur, "waarin de cultuur in de kerk wordt binnen
getrokken en alleen als kerkelijk gebonden... den naam van christelijke 
cultuur mag dragen", a.w., 48. Kuyper wil geen cultuur als "appendix van 
het kerkelijk leven" (II, 635), a.w., 49. 

''•) II, 630. Zie verder onze pag. 36 vv, 60. 
'75) Van Ruler, a.w., 33. 
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Wat heeft Kuyper gedreven om de gemene genade in haar zelfstandig
heid t.o.v. de particuliere genade te verdedigen? Wij willen hier luisteren 
naar het antwoord, dat G. Th. Rothuizen in zijn studie Primus usus legis 
gegeven heeft. 
Kuypers totale beschouwing over bijzondere en algemene genade, aldus 
Rothuizen, "draagt de sporen van: a. een isolement van de eerste, voorts 
b. een bevruchting van de tweede door de eerste en tenslotte c. een door 
de eerste gegunde zelfstandigheid van de tweede" ^^*). Kuypers gedach-
tenwereld "is soepel genoeg geweest om de nodige eerbied en dankbaar
heid te kunnen opbrengen voor wat de wereld in eigen kracht aan hu
maniteit te bieden had" '^^). Men kan hier van secularisatie spreken. Dat 
heeft Kuyper immers zelf ook gedaan, toen hij secularisatie "een der 
diepste grondgedachten van het Calvinisme" noemde '^^). "Het is duide
lijk, dat deze secularisatie in de eerste plaats betekent: ontkerkelijking... 
maar niet minder duidelijk, dat het om méér gaat dan dit. Het betekent 
ook, dat Kuyper niet alleen dank zij en na, maar ook geheel n^ast de 
particuliere gratie een gemene uitzonderlijk heeft weten te waar
deren" " ' ) . 
Over dat 'méér' in de secularisatie bij Kuyper laat Rothuizen ons niet in 
het onzekere. Er is n.l. "een secularisatie niet direct vanuit het geloof en 
toch in bonam partem", ook bij Kuyper ^^*). Een secularisatie, die de 
wereld "nu eens zichzelf vermag aan te doen" '® )̂. Daar ligt voor 
Rothuizen een boodschap in: "Christenen zullen niet altijd hun handen 
naar de wereld uitstrekken en daar dan toch vrede mee kunnen hebben, 
niet alleen, als het niet kan, maar ook, omdat het niet altijd móet. Men 
kan de verwereldlijking van het leven of wel de secularisatie - en dan 
in bonam partem genomen - bevorderen door haar te bevorderen, maar 
óók door haar haar gang te laten gaan en te zien, wat er uit komt en 
ook d^t kon wel eens een adembenemend schouwspel zijn. Ps. 8 legt niet 
de gelovige, maar de mens alles onder de voeten" ®̂*). Kuyper heeft 
"naast de agressie óp het wereldse en de synthese mèt het wereldse meer 
dan eens . . . menen te kunnen volstaan met een analyse v^n het wereld
se: in bonam partem! Kerstening inderdaad is agressie en synthese: cor
rectie. Maar de gemene gratie aanhangen is méér dan kerstening be
oefenen en de kerk denkt niet alleen in chr. organisaties" *^'). Duidelijk 
herkennen we in dit citaat de hierboven vermelde indeling a, b en c, 
die Rothuizen van Kuypers leer gaf. 
De interpretatie van Rothuizen krijgt nog een veel wijdere strekking, 
wanneer hij (niet alleen in de eigen theologie van Van Ruler, maar ook) 

"«) Rothuizen, a.w., 132. 
" ' ) a.w., t.a.p. 
"«) a.w., 237. Cf. G.G. II, 279. 
"») Rothuizen, a.w., 237. 
'»») a.w., 133. 
3«i) a.w., 134. 
»") a.w., 130. 
'»») a.w.. 251. 
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bij Kuyper de leer van een messiaans intermezzo aanwijst. Hij citeert 
daarvoor Kuyper, die schrijft, "dat de bijzondere openbaring, en dus 
ook de particuliere genade, slechts een tusscheningeschoven beteekenis 
heeft, en dat niet de particuliere openbaring, maar de scheppings

ordinantie het duurzame en blijvende is" en ook, dat "in de her

schepping aller dingen, de oorspronkelijke schepping triumpheert" ^^*). 
Wel houdt dit intermezzo voor straks geen "liquidatie van de incar

natie" in, zoals bij Van Ruler. Maar al blijft de Christus ^^^), het 'christe

lijke' verdwijnt. Het laatste behoeft niet noodzakelijk de liquidatie van 
de incarnatie in zich te sluiten. "Wij menen, dat het zich zeer wel ver

dedigen laat zonder de verdwijning van de Heiland, monument van de 
menselijkheid Gods. Dat de wet mogelijk is, ja zelfs wenselijk zonder het 
evangelie en dat het Goddelijke en het menselijke elkander op deze basis 
eens vrij en onbemiddeld en dus zonder het specifiek christelijke ont

moeten zullen, dat behoeft niet per se te betekenen, dat de mens pas 
mens is met Christus uit de buurt. Zo behoeft de overgave van Christus 
en zijn Rijk aan de Vader, zoals wij deze meemaken in 1 Cor. 15, niet 
per se de verdwijning van Christus zélf of zijn wederom helemaal op

gaan in de Triniteit te involveren" ^®*). Maar al blijft de Messias, het 
messiaanse verdwijnt, ook bij Kuyper ^^''). In de taal van Rothuizens 
studie: De primus usus legis blijft en de andere usus gaan daarin op *^^). 
De functie van de wet, haar primus usus (politicus of civilis), die "het 
menszijn in het peccatorzijn" doet uitkomen, is de blijvende, terwijl de 
usus elenchticus, "die ons van het peccatorzijn in het menszijn over

tuigt, en de didacticus, die het heiligzijn in het peccatorzijn demon

streert" *^^), verdwijnen. Primus usus legis  daarmee kenmerkt Rot

huizen De Gemeene Gratie van Kuyper ^*''). 
Er is nog een typering van Rothuizen, die onze aandacht vraagt. 
"Kuyper was het, die juist met het oog op de voleinding getuigde: 'Het 
rijk der genade staat niet naast en ligt niet afgescheiden van het natuur

lijke leven, maar moet juist door zijn inwerking op het natuurlijke leven 
zijn adel openbaren. Het medicijn op zichzelf is onnut' (curs. R.). Anti

cipatie, daarmee kan men Kuyper inderdaad typeren"'^^). Van Ruler 
geeft een goede weergave hiervan, aldus Rothuizen, wanneer deze zegt: 
"K. v i n d t . . . 'een aanvankelijke doorbreking van de krachten der parti

culiere genade in de zichtbare dingen reeds hier", en hij wijst er op, hoe 
daaruit 'die verhoogde vorm van menschelijk leven openbaar (wordt), 

'^•) Rothuizen, a.w., 216 v. Citaten van Kuyper resp. G.G. I, 333 en I, 489. 
'">) Rothuizen, a.w., 240, citeert als beslissend argument De Vleeschwording des 

Woords, 31: "Christus is mensch geworden, bleef mensch, en zal eeuwig mensch 
blijven. Hij legt de menschheid niet meer af". Cf. ook pag. 195 v van hetzelfde 
werk. ■ r,' 4 f I 

' " ) Rothuizen, a.w., 241. 
'8^) a.w., 241 V. 
»»8) a.w., 220. 
»89) a.w., 23. Curs. van ons. Cf. a.w., 16. 
3»») a.w., 146. 
"1) a.w., 224. Citaat van Kuyper, Voleinding 1, 285. 
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die een voorafschaduwing is van het rijk der heerlijkheid da t komt* 
(II, 689). K. ziet hierin dus een anticipatie op de eschatologische ' toe-
e i g e n i n g ' . . . van de realiteit der zichtbare dingen, dus van de gegevens 
der gemeene gratie, door de particuliere genade, waarin de herscheppen
de kracht van de particuliere genade ook heel het terrein der gemeene 
gratie voor zich op zal eischen (II, 684/5)" ^^^). De ene gratie kan niet 
van de andere, de kerk niet van de staat, de andere usus niet van de 
civilis afblijven. " W a t is deze angst voor scheiding, deze Kuyperiaanse 
agressiviteit: antithese? Ongetwijfeld. Maar waarom: angst voor de 
wereld van nu? Zeker. Maar óók: anticipatie op de wereld van 
straks" *®'). Men moet deze gecompliceerdheid bij Kuyper laten staan. 
"Eschatologie betekende voor hem: antithese. Maar niet minder: ant i 
cipatie. Zo kon men hem te hemels èn te aards ondergaan, te kerstenend 
èn te seculariserend, te veel in de kerk èn te veel in de wereld - voor
zover men hem niet aantrof onderweg van het een naar het ander!" '^*). 

1. Secularisatie - aandacht voor het menselijke, het puur-menselijke, ook lós 
van het 'christelijke' - daarin kan men Rothuizens opvatting over wat Kuyper 
met zijn leer van de gemene gratie (primus usus legis) bedoelt, wel samenvatten. 
Duidelijk springt het verschil met Van Ruler in het oog. Van Ruler zegt: 
Het gaat Kuyper om de particuliere genade. Rothuizen zegt: Het gaat hem 
om de gemene genade. V^n de kerk n£ir de wereld. Het christelijke verdwijnt, 
het menselijke blijft. 
2. Om misverstand te voorkomen: Rothuizen ontmoet bij Kuyper niet alleen 
een secularisatie vanuit de wereld, a.w., 129v, maar eveneens een secu
larisatie vanuit het geloof, a.w., 127v. "De bijzondere openbaring doet, 
als het even kan, wat met de algemene en wij staan daar versteld van", a.w., 
130. In de Vrije Universiteit heeft Kuyper daaraan een bijzondere gestalte 
willen geven. "Juist de christen immers is de promotor van de secularisatie 
in de zin van een - overigens gebleven - ontwikkeling van het menselijk 
geslacht. Zó heiligt hij de wereld en wordt het publieke leven van zijn 
daemonic ontdaan", a.w., 231. Maar ook in deze zin geldt het: "Wij zijn 
geen mens om christen te worden tenslotte, maar christen om mens te worden. 
De herbouw van de wereld gaat niet op in de kerstening van de wereld -
veeleer is het omgekeerde het geval - maar moet het daarvan toch wel zeer 
in het bijzonder hebben", a.w., 212v. En voorzover het Christendom nu al 
werkelijk als Christendom voor de dag komt, geeft het "de wereld in diezelfde 
mate de k a n s . . . als wereld voor de dag te komen", a.w., 213. Ook deze 
zó geïnterpreteerde lijn van secularisatie vindt Rothuizen bij Kuyper, a.w., 
214. 
3. Het is hier ook de plaats te wijzen op de achtergrond van het cultuur-
optimisme, die velen bij Kuyper bespeurd hebben. Wie aan de gemene gratie 
een zelfstandig doel toekent en dan haar resultaat als volgt beschrijft: "Het 
einde is dan toch, dat de menschheid er komt, dat ze zich opheft uit hare 
ingezonkenheid, dat ze tot telkens hooger standpunt opklimt, en dat de 
principiëele Scheppingsordinantie, die voor den val gegeven was, en hierin 

s") a.w., 224. Citaat bij Van Ruler, a.w., 91. 
'8') a.w., 231. 
' " ) a.w., 255. 
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bestond, dat de mensch over heel de natuur heerschappij zou erlangen, 
dank zij de 'gemeene gratie', ook na den val tot uitvoering komt", G.G. II , 
631, kan rekenen op de kwalificering 'cultuuroptimisme'. M a a r . . . waar de 
één dergelijke geluiden als hierboven van Kuyper geciteerd, begroet (Rothui-
zen, a.w., b.v. 231), -worden zij door de ander in meer of mindere mate 
gelaakt. Zo schrijft Th. L. Haitjema, wanneer hij zijn kritiek op de gemene-
gratie-leer juist tegen het zelfstandige doel van de gemene gratie richt: "Deze 
nieuw-Calvinistische leer maakt het wel heel gemakkelijk zich geheel en al cul-
tuur-mensch te voelen en den lof der wetenschap luide te zingen, gelijk Kuyper 
dit telkens doet, maar ze doet tevens groote schade aan de Christelijke 
gedachte van de kosmische beteekenis van Christus, ook als Middelaar der 
/herschepping", De CultHur-waardeering van het Nieuw-Calvinisme, in Onze 
Eeuw (1919), 101. Waar Haitjema spreekt van een 'sprong', die nodig is om 
van het betoog over een wedergeboorte der cultuur te komen tot de leer der 
gemene gratie, a.w., 103, ziet Rothuizen kennelijk géén discrepantie bij Kuyper. 
Waar Haitjema klaagt, dat de theoloog Kuyper in de cultuurphilosophie is 
ondergegaan, Vox Theologica, 3e jg, 76, begroet Rothuizen de theoloog 
Kuyper, die in de cultuurphilosophie is èpgegaan, a.w., 220. 
S. J. Ridderbos gaat minder ver dan Haitjema, maar hij erkent, dat Kuyper 
het zelfstandige doel der gemene gratie heeft overspannen, a.w., 273, 322. 
Doch waar Ridderbos vindt, "dat Kuyper het zelfstandige doel der gemeene 
gratie wel eens (curs. van ons, J. D.) op een dergelijke lyrische wijze beschreven 
heeft, dat inderdaad de noodzaak der palingenesie op den achtergrond 
dreigde (! J. D.) te geraken", a.w., 275, daar zal Rothuizen (óók daar althans) 
de eigenlijke Kuyper ontmoeten met diens 'secularisatie vanuit de wereld' en 
diens 'Messiaans intermezzo'. Bij ons oordeel over Rothuizens visie komt 
vanzelf ook de kwestie van cultuuroptimisme ter sprake. 

Met hoeveel instemming wij Rothuizens kri t iek o p de bewering van 
spiritualisme bij Kuyper ook gelezen hebben, wij kunnen hem in zijn 
eigen interpretatie niet volgen. Ook deze is voor ons onaanvaardbaar. 

Rothuizen noemt het "onbegrijpelijk, dat Van Ruler Kuyper van een primaat 
van het innerlijk heeft willen beschuldigen en van het ghetto op ieder terrein 
van het leven", a.w., 244. Inderdaad! Wanneer Velema bij Kuyper van een 
"spiritualistische tendens" spreekt, merkt Rothuizen heel raak op: "Vooral 'ten
dens' klopt immers niet", a.w., 246. Deze kritiek delen wij; maar wat krijgen 
we er nu van Rothuizen voor in de plaats? 

§ 11. Bezwaren. 

Onze bezwaren tegen Rothuizen zijn de volgende. 

1. De particuliere genade blijft. H e t is te boud gesproken, wanneer 
Rothuizen over Kuyper van een 'Messiaans intermezzo' rept. Christus 
incarnatus zou blijven, maar het 'christelijke' gaat verdwijnen? H o e 
moeten dan die uitspraken van Kuyper verstaan worden, die niet aan de 
particuliere genade, maar juist aan de gemene gratie een eind laten 
komen? '**). W a t te denken van het volgende ci taat over de particuliere 

»»») G.G. 1, 431 V, 497; II, 395; Loc. de Foedere, 131 diet. Cf. onze pag. 65. 

98 



genade: "Ze brengt het in deze bedeeling nog niet tot haar adaequaten 
vorm, maar herstelt en verheft alle potentiën in het menschelijk wezen, 
en diensvolgens gaat ze in het oordeel van den jongsten dag niet onder, 
maar zal juist omgekeerd eerst door de crisis van de geestelijke en kos
mische eindcatastrophe tot haar volle ontplooiing komen"? ^*^). 
Nu is het ook Rothuizen wel bekend, dat Kuyper over het einde der 
gemene gratie spreekt, maar dan betekent dit volgens hem, "dat het eens 
geen zin meer heeft om nog van 'algemeen' te reppen. Mét de gemene 
gratie zinkt niet weg 'hetgeen' zij 'in stand houdt'. Integendeel, 'die in
standhouding van het menschelijke zal dan zelfs in de verheerlijking van 
al het menschelijk leven overgaan'" ^^^). Akkoord! Maar het is dan bij 
Kuyper de particuliere genade, die heel het terrein van de gemene gratie 
voor zich opeist, zowel ons lichaam als heel deze wereld ^*'*). De parti
culiere genade heeft de gegevens van de algemene genade aan zich 
dienstbaar gemaakt, en zó kent zij, binnen de kerk als organisme, "geen 
eindpaal maar plant zich voort in aller eeuwen eeuwigheid" ^'^). 
Om dit te verstaan dient men er o.i. rekening mee te houden, dat voor 
Kuyper de herschepping méér is dan restauratie van de oorspronkelijke 
schepping. De geredde ten leven is een nieuw schepsel in Christus, de 
nieuwe mens *""). Zeker is de scheppingsordinantie het duurzame en 
blijvende (zie noot 384). Maar deze ordinantie verschijnt in geëleveerde, 
verheerlijkte toestand. "Uit den val komt niet hetzelfde voort, wat er 
zonder den val uit geworden zou zijn, maar iets veel heerlijkers" *'*^). 
Wij zullen de êó^a van Christus ontvangen *''^), de wereld zal haar glori-
ficatio tegemoet gaan *''^). En hoe zullen de leden van het lichaam daar
aan anders deel hebben dan door het hoofd van het mystieke lichaam, 
Christus? *»*). 
Wie deze uitspraken van Kuyper leest, moet tegen Rothuizens analyse 
toch wel bezwaar maken. Zal volgens Kuyper de Christus blijven, ter
wijl het 'christelijke' wegvalt? *''^). Maar wij zagen, dat deze twee voor 
Kuyper zó aan elkaar verbonden zijn, dat de nieuwe mensheid in haar 
nieuwe menselijkheid zonder haar hoofd Jezus Christus niet denkbaar is. 
Hoe laat zich het 'christelijke' dan wegdenken van de nieuwe aarde? 
Kuyper heeft geen messiaans intermezzo gekend. 

Niet dat bij Kuyper op dit punt alles helder is. Uit I, 333, dat Rothuizen 
hierboven geciteerd heeft, k4n men lezen, dat aan de particuliere genade 
een einde komt; I, 505 zegt Kuyper, dat "beide, de particuliere genade en 

386) loc. de Foedere, 131 diet. Curs, van ons. 
3") Rothuizen, a.w., 217. Citaat van Kuyper G.G. I, 432. 
3»8) G.G. I I , 685. 
3i">) I I , 679. Cf. het gehele verband. 
*"<>) I I , 614. 
«01) Pro Rege I , 480. Cf. a.iv. 1, 443 vv, 560, 565. 
*"') Loc. de Consummatione, 272 y , 278. 
*»3) a.w., 298. 
"») Pro Rege 1, 380; Loc. de Christo III, 196. 
'"5) Rothuizen, a.w., 241. 
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de gemeene gratie haar loop voleindigd zullen hebben". Nergens staat echter 
te lezen, dat de gemene gratie blijven zal. Ook Rothuizen beweert dit niet 
(als WIJ hem goed begrepen hebben): De gemene gratie zinkt weg, maar haar 
vruchten blijven. Ln zo is het wel juist weergegeven. Alleen moet dan de 
identificering van de gemene gratie met de usus primus legis (zie boven) 
aan slordigheid toegeschreven worden. De primus usus legis blijft immer wèl, 
volgens Kothuizen! Wanneer Kuyper spreekt over het verdwijnen óók van 
de particuliere genade, dient men dat op te vatten, zoals hij het zelf zegt: 
"Een reddende, een verzoenende, een wederbarende werking der genade is 
dan volstrekt ondenkbaar geworden" (I, 496). Alles wat gered moest worden, 
IS immers gered (I, 505). Er valt niets meer te redden, zoals er ook niets 
meer te stuiten valt (einde van de gemene gratie, I, 497). Maar "natuurlijk 
IS en bhjft voor eeuwig Christus' zoenverdienste de grondslag waarop het 
gebouw van aller zaligheid rusten zal, en ook spreekt het vanzelf, dat de 
verlosten eeuwiglijk God zullen danken voor zijn 'onuitsprekelijke gave', 
wetende hoe ze alleen door genade verlost zijn en uit louter genade de heerlijk
heid genieten" (I, 496, curs. van ons). Aangevuld met wat wij boven over 
de nieuwe, verhoogde menselijkheid geschreven hebben, menen we onze teke
ning van Kuypers standpunt te mogen handhaven: Niet alleen nu, maar ook 
straks is onze band aan Christus bepalend voor ons mens-zijn en de uitingen 
daarvan. Particuliere genade - redding hier en zaligheid daar. Christus en 
het christianum zijn niet te scheiden. 
WIJ begrijpen ook niet goed, waarom Rothuizen t.a.v. Kuyper zo vrijmoedig 
over een messiaans intermezzo spreekt, maar wat Bavinck betreft, ineens veel 
voorzichtiger is, a.w., 218 v. Deze voorzichtigheid eert hem, maar zou hem 
ook bij de behandeling van Kuyper gesierd hebben. 
2. Rothuizen citeert tot stavmg van zijn stelling over het interim-karakter 
van de particuliere genade ook I, 166, waar Kuyper het christelijk bestel 
'mechanisch' en het kruis 'fegewnatuurlijk' noemt, a.w., 216. Uitspraken, die 
Rothuizen in het gevlij zouden komen als Kuyper niet meer gezegd 
had. S. J. Ridderbos, a.w., 64-69 heeft helder uiteengezet, hoe er bij Kuyper 
twee reeksen uitspraken te vinden zijn; de ene, waarin gezegd wordt, dat de 
particuliere genade bovennatuurlijk en iets geheel nieuws is; de andere, waarm 
betoogd wordt, dat de particuliere genade niets nieuws aan de schepping 
toevoegt en een geheel natuurlijk karakter draagt (herschepping, organisme, 
etc). Op het eerste gezicht lijkt hier tegenspraak te zijn, maar volgens Ridder
bos (en WIJ kunnen ons in zijn oplossing geheel vinden) is "een verzoening 
zeer wel mogelijk. Wanneer Kuyper op het bovennatuurlijke en nieuwe der 
particuliere genade nadruk legt, dan doelt hij er op, dat ze met automatisch 
uit de schepping opkomt, maar dat hier aan een onmiddellijk ingrijpen Gods 
in de gewone orde van zaken moet worden gedacht. En in de tweede plaats 
wil hij hiermee uitdrukken, dat de particuliere genade (wel met tegenover de 
oorspronkelijke) maar dan toch tegenover de verdorven natuur s t a a t . . . Er 
wordt van nieuwe schepping gesproken, niet omdat de eerste schepping te 
met gaat, maar omdat de door de zonde gebroken wereld wordt weggedaan. 
Daarentegen ligt het natuurlijk karakter der particuliere genade in haar zich 
aansluiten aan de oorspronkelijke schepping, die zij niet opheft, maar integen
deel herstelt", a.w., 67v. Ridderbos ziet op dit punt ook geen verschil tussen 
particuliere genade en gemene gratie. Ook de laatste noemt Kuyper èn boven
natuurlijk èn natuurlijk, al naar gelang op haar oorsprong óf op haar aan-
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sluiting bij de schepping gewezen wordt. "Wanneer Kuyper dan toch. . . 
eenige malen uitdrukkelijk een verschil tusschen gemeene gratie en particuliere 
genade in dit opzicht poneert, dan weet hij dit verschil in zijn uiteen
zettingen niet duidelijk te maken", a.w., 68. 

2. Geen secularisatie 'vanuit de wereld in bonam partem'. Konden wij 
Rothuizen over het messiaans intermezzo bij Kuyper nog enigermate 
verstaan, het is ons onbegrijpelijk hoe hij in Kuypers oeuvre een secula
risatie in bovenvermelde zin kan vinden. Hier wordt Kuyper gean
nexeerd voor een visie, die we wel bij Bonhoeffer en Gogarten vinden, 
maar die Rothuizen onmogelijk via Kuyper bij ons kan introduceren. 
Natuurlijk kan niemand ontkennen, dat Kuyper geschreven heeft over 
een zelfstandig doel van de gemene gratie. Maar waar Kuyper een feit 
wil constateren (God komt aan zijn eer óók daar waar geen particuliere 
genade werkt) destilleert Rothuizen daaruit een opdracht, die Kuyper 
ons zou geven: Christenen zullen niet altijd hun handen naar de wereld 
uitstrekken; men moet de wereld óók haar gang kunnen laten gaan. 
Doch tegen deze gevolgtrekking verzet zich Kuypers adagium: "Geen 
duimbreed is er op heel 't erf van ons menschelijk leven, waarvan de 
Christus, die aller Souverein is, niet roept: 'Mijn'!" *"*). 
De secularisatie-gedachte heeft voor Kuyper nimmer de betekenis van 
ontchristelijking. 

1. Wij kunnen uiteraard moeilijk ontkennen, dat in het feit van het zelfstandig 
doel der gemene gratie voor Kuyper ook een boodschap is gelegen. 
En wel a) de kerk dient bescheiden te zijn. Er leven meer mensen dan de 
uitverkorenen alleen, en dat niet zonder doel. 
b) als God de wijde wereld onder zijn aandacht heeft, mogen wij ons er 
niet van afkeren. 
De cardo quaestionis is: Hoe hebben wij ons met de wereld bezig te houden? 
Daarop is maar één antwoord mogelijk: Haar winnen voor Christus, Loc. de 
Ecclesia, 47vv. 
De wereld óók haar gang laten gaan? We laten Kuyper zelf aan het woord en 
dan met het citaat, waarmee Rothuizen zijn stelling wil verdedigen, a.w., 238. 
"Ge moet niet tot (de) wereld komen als een meester tot schoolkinderen, als 
een arts tot de patiënten van een ziekenzaal, maar als tot een wereld, die van 
uw familie, van uw vlees en bloed, van één geslacht met u is, als tot een 
wereld . . . waarvan ge weet, dat God haar zoo lief heeft gehad, dat Hij haar 
zijn eeniggeboren Zoon schonk. Zoo moet ook gij dan die wereld liefhebben, 
en zoo liefhebben, dat ge haar u zelven geeft" (II, 355v). We onderbreken 
even het citaat. Wat bedoelt Kuyper met dat 'zich zelf geven'? Hij zegt het 
kort vóór het geciteerde: Het is uw taak om uit het buitengewone (van het 
geestelijk leven, J. D.) "weer telkens in het gewone leven af te dalen, om 
in dit gewone uw geestelijke meerderheid (!J. D.) te openbaren, en dit te 
doen om drieërlei motief, mits altoos in deze volgorde, vooreerst om uw God 
te verheerlijken, ten tweede om de wereld te zegenen (!J. D.) en ten derde 
om zelf voor den strijd u te stalen en te harden tegen Satan". Onze meerder-

'•") Souvereiniteit in eigen kring, 32. Cf. Ons Program, 1187 v. 
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held openbaren tot zegen van de wereld en dat zonder geestelijke hoogmoed 
(355), want we moeten het doen in een wereld door God bemind - wat heeft 
dat te maken met secularisatie, die de wereld haar gang laat gaan? Wij 
citeren verder: "En dat moet ge doen (n.l. u zelf geven, J. D.), niet als een 
kunstmiddel om haar te lokken, maar omdat ge het zoo ziet en gelooft, uw 
saamhorigheid met die wereld voelt, de profetie kent van haar wedergeboorte, 
en het allermeest hierom, dat immers alle werk der genade er op doelt, om 
de wereld aan den Satan te ontrukken, om haar weer te stellen tot een naam 
voor onzen God die haar uitdacht, schiep en niettegenstaande haar verwil
dering in stand hield. Dit laatste doet God door zijn gemeene gratie". Wij 
cursiveerden 'alle' en paraphraseren: 'Ook met uw particuliere genade moet 
u de wereld in'. Dat wij niet verkeerd paraphraseren, moge blijken uit het slot 
van Kuypers passage, dat Rothuizen niet meer citeert: "En eerst waar de 
particuliere genade in u er toe leidt, om die gemeene gratie in de wereld te 
ontdekken, te eeren en dankbaar te aanvaarden, is de harmonie bereikt die uw 
geloof behoeft om als 'mensch Gods' in deze wereld te verkeeren" (II, 356). 
Wij kunnen hier onmogelijk "een aangrijpende schildering van het motief der 
secularisatie, die aan Bonhoeffer doet denken" in vinden, Rothuizen, a.w., 238. 
Waar het wél om draait, heeft Kuyper enkele bladzijden eerder als volgt 
omschreven: "Wat we steeds bestreden hebben, en zoolang God ons leven 
gunt, zullen blijven bestrijden, is dat genoeg hebben aan de particuliere 
genade, en dat volkomen verwaarloozen van het breede terrein der gemeene 
gratie, waarop juist onze gemeenschap met de wereld stand moet houden, en 
waarop we in onze meerdere kracht den wedstrijd met de wereld hebben aan 
te gaan, en waarop we onze lauweren voor de eere van den Christus hebben 
te winnen" (II, 348). Wedstrijd - meerdere kracht - lauweren voor de eer 
van Christus winnen. Wie hoort hier nog Bonhoeffer spreken? Hij zou alleen 
maar 'neen' geschud hebben. 
2. Hoe kon Rothuizen zo over secularisatie bij Kuyper schrijven, nadat hij 
(cf. de litteratuuropgave in zijn studie) Kuypers Bedoeld noch Gezegd ge
lezen had? Daarin maakt Kuyper melding van een debat, dat hij met dr. 
J. W. Gunning op de meeting van de Vrije Universiteit te Den Haag (in 1885) 
gevoerd heeft. Deze dr. Gunning deed het voorstel om in de statuten van de 
V.U. te schrijven, niet 'gereformeerde beginselen' (als grondslag voor het 
onderwijs), maar 'Evangeliewaarheid'. Wij citeren nu Kuyper: "Dan, zoo 
meende hjj (met 'Evangeliewaarheid', J. D.), zouden wij op den rechten weg 
komen. Het zuurdeeg, gaf hij toe, dat in het meel moest zijn, en dat zuurdeeg 
was hem, wat ook Groen genoemd had: 'Evangeliewaarheid'. Waarnaast dan 
staan zou voor de sciences exactes iets, wat hij ook met de povere autoriteit 
van een citaat uit mijn geschriften poogde te dekken, t.w. de secularisatie van 
de wetenschap", a.w., 39. Kuyper zit in Zwitserland wanneer hij dit schrijft en 
hij heeft het boek, waaruit Gunning citeerde, niet bij zich. Maar hij herinnert 
zich nog zeer goed, wat hij in 1878 had geschreven. "Het gold toen de vraag, 
of de ordinantiën Gods alleen in zijn Woord, of ook buiten zijn Woord in 
de creaturen zelven liggen. Natuurlijk koos ik voor het laatste partij en 
toonde aan dat ook de staatsman in het leven van volken en natiën al zulke 
ordinantiën vindt", a.w., 39v. Rothuizen zou ook van dit citaat kunnen zeg
gen wat hij van soortgelijke uitspraken bij Kuyper doet: "Ook de natuur krijgt 
daar immers haar plaats en zeggenschap? Maar dan kan er ook gesproken van 
'Schriftuur' en 'Natuur'; het bekende reformatorisch 'en' ", Primus usus legis, 
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146. Leidt dit echter tot secularisatie? We luisteren naar Kuyper, die vervolgt: 
"Iets wat met secularisatie van de wetenschap uiteraard mets gemeen heeft, 
overmits Gods Woord ons alleen die zijde der dingen leert kennen, waardoor 
ze m onmiddellijke aanraking met het eeuwige, oneindige en onzichtbare liggen, 
en al hetgeen niet die aanraking betreft overlaat aan eigen onderzoek van het 
schepsel . Oeen secularisatie, want secularisatie der wetenschap scheidt deeg en 
gist. Bedoeld noch gezegd, 40. Nadat Kuyper dan vertelt hoe hij aan Gunning 
de onjuistheid van secularisatie voor elk der faculteiten heeft voorgehouden, 
schrijft hij: "En na alzoo, ik meen met zoo geheel onjuist, de onhoudbaarheid 
van dit secularisatie-stelsel uit de feiten te hebben aangetoond, veroorloofde ik 
mij nog een schrede verder te gaan, en zette ik encyclopaedisch uiteen, waarom 
dit stelsel van de secularisatie met kan. Daartoe is door mij achtereenvolgens 
aangewezen, hoe én de te onderzoeken materie, én het onderzoekend subject, 
en de meerdere of mindere ernst van het onderzoek zelf schier op elk punt 
beheerscht worden door geestelijke invloeden, die in den Christus van zijn 
belijdenis kort en goed met los te maken zijn", a.w., 41. Dat geldt ook voor 
het politieke leven: "Wat toch de Staat saambmdt is Staatsrec/?f, en naar 
gelang men nu dat Staatsrecht seculariseert of voor den Christus opeischt, 
moeten uiteraard de conclusien verschillen", a.w., 42. Kort samengevat: 
Kuyper kent inderdaad twee bronnen: Schriftuur en natuur. En - en. Maar 
men kan slechts eén houding aannemen, of secularisatie óf de wereld voor 
Christus opeisen. 
Particuliere genade en gemene gratie hebben beide inderdaad zelfstandigheid. 
Dat zijn feiten. Maar een Christen laat ze in wetenschap en wandel altijd 
hand in hand gaan. Dat is zijn opdracht. 
Onheilige secularisatie, Scolastica I, 17, heeft Kuyper meer dan eens afgewezen. 
' Secularisatie is het stempel dat almeer op alle openlijk leven gedrukt wordt, 
en Secularisatie, van saeculum d.i. 'eeuw' afgeleid, beteekent juist, dat men 
geheel de Vaderlandsche mstelling aan den dienst 'der toekomende eeuw' wil 
onttrekken om ze in 'deze tegenwoordige eeuw' te doen opgaan", Tweeërlei 
Vaderland, 35. Daartegenover kiest Kuyper voor een welbewust isolement. 
"Wanneer het volksgeheel als zoodanig met langer orgaan van uw behjden 
en beleven kan zijn, schep dan voor uw Christelijk leven een eigen orgaan, of 
gelijk Groen van Prinsterer het zoo juist noemde, een apart gecreëerd terrein", 
a.w., 34. Om zo met deze eigen organisaties het "aardsche vaderland te bene-
dijen", a.w., 38. Geen secularisatie en geen ghetto, maar zuurdeeg voor de ganse 
natie! Men leze Ons Program, 157-167: Tegen Rome (verkerkelijking), maar 
ook tegen A. Piersons uitspraak: "De waarde van het humanistisch ideaal ligt, 
indien ik mij zoo mag uitdrukken, in de seculariseering van de menschheid", 
a w., 165. Secularisatie noemt Kuyper hier "het tooverwoord der aan Christus' 
Koninkrijk vijandige macht", a.w., 157. 
Kuyper kent ook een prijzenswaardig seculansatie-begrip Wij verwijzen daar
voor naar onze pag. 63. Heel juist heeft Van Ruler opgemerkt, dat Kuyper 
met deze secularisatie "geen ontchristelijking, maar wel een ontkerkelijking van 
het breede menschelijke leven" bedoelt, a.w., 20. Alles wat Rothuizen er méér 
van maakt, is te veel. 

3. Begrensd en gericht cultuuroptimtsme. H o e moeilijk men bij Kuyper 
via het zelfstandig doel der gemene gratie tot een zelfstandige ethiek 
('Christenen zullen met altijd hun handen naar de wereld uitstrekken') 
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kan geraken, blijkt ook hieruit, dat het cultuuroptimisme in Kuypers 
leer van de gemene gratie duidelijk begrensd is. Men mag niet uit het 
oog verliezen, dat hij ook van 'bange' gemene gratie heeft gesproken; 
dat de innerlijke werking der gemene gratie zal inkrimpen en dat slechts 
de uiterlijke, verstandelijk-artistische werking in een progressieve op
bloei begrepen is*"^). "Tweeërlei lijn dient in Kuypers toekomstver
wachting dus wel te worden onderscheiden. Hij is pessimist ten opzichte 
van wat men de 'hoogere' cultuur zou kunnen noemen: d.i. die cultuur, 
waarin de godsdienstige en zedelijke gesteldheid van het cultuursubject 
een groote rol speelt. Daarentegen laat hij zeer optimistische klanken 
hooren met betrekking tot de toekomst der meer uitwendige cultuur; de 
macht des menschen over de natuur (in engeren zin) zal z.i. in steeds 
hoogere mate vergroot worden" *''^). 
Duidelijk begrensd is alle cultuuroptimisme voor de christen ook door de 
strijd waarin de particuliere genade hem brengt en door het heimwee, 
dat hem 'Maranatha' doet roepen. Hij is een pelgrim en dient dat niet te 
vergeten. In dit verband krijgt het diepe zin, wanneer Kuyper de genade 
spiritueel noemt. 
Bovendien: Al stelt Kuyper een zelfstandig doel der gemene gratie, haar 
verwerkelijking blijft afhankelijk van de particuliere genade. Pas in de 
generale actie van de gemene gratie, die geheel door Christus wordt 
beheerst, komt ons menselijk geslacht tot zijn hoogste ontwikkeling. 
Tenslotte: Wie van optimisme bij Kuyper spreekt, moet niet vergeten, 
dat hij dit bijzonder gekoesterd heeft ten aanzien van de calvinistische 
cultuur. 

Een paar opmerkingen. 
1. Rothuizen heeft wat Kuyper leert over de inkrimping van de gemene gratie, 
bijna geheel verwaarloosd. Het is inderdaad niet zo eenvoudig het 'zedelijk-
godsdienstige' en het 'verstandelijk-artistische' bij Kuyper uiteen te houden, 
Rothuizen, a.w., 230. Cf. Ridderbos, a.w., 154. Maar Rothuizen heeft de nei
ging het 'technische', 'verstandelijk-artistische' behoorlijk op te blazen. Hoe 
kan hij schrijven (en waar staat het bij Ridderbos op pag. 104?), dat ook het 
zedelijk leven er onder valt, zoals Kuyper dat als volgt omschreven heeft: 
"Het zedelijk leven is het terrein der consciëntie; bepaalt de verhoudingen en 
verplichtingen waaronder we tegenover onze vrienden en medegenooten, onze 
geburen en overheden, onze vijanden en onderhoorigen staan; en regelt der
halve onze gedraging, ons verkeer en onze omwandeling onder menschen"?, 
Rothuizen, a.w., 230. Valt voor Kuyper het zedelijk leven in eens niet meer 
onder de inkrimping van de gemene gratie? 
Rothuizen vindt de onderscheiding verstandelijk-artistisch en zedelijk-gods-
dienstig niet consequent doorgevoerd door Kuyper. Wij ook niet. Maar dan 
moeten we dubbel oppassen, dat we Kuyper recht doen en bij het 'lagere' niet 
trekken wat Kuyper niet altijd tot het 'hogere' rekent. 
2. Zich thuis voelen in deze wereld kan de christen maar tot op zekere 
hoogte. Want hij staat in de strijd. Het genadeverbond geeft in de regel eerst 

*"') Zie onze pag. 32 v, 35 v. 
«»8) S. J. Ridderbos, a.w., 216. 
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vervolging: "Physiek brengt het gewoonlijk in slechter conditie. Het culmi
neert in den Christus, en Hij zeide: 'Zij hebben Mij vervolgd; zij zullen ook u 
vervolgen'.. . Hoe krachtiger de palingenesie doorwerkt, hoe meer lijden. En 
dat zal niet eindigen en beter worden, maar de vervolging zal toenemen". 
Loc. de Foedere, 142. 
Naast en in de strijd is er ook het heimwee naar het hemels Vaderland. "Er 
schreit en schrijnt in het hart van Gods vromen een heimwee naar het Vader
land daarboven. Och, wien zouden ze anders, wien beter beminnen dan dien 
Eenige, in wien al de verlustiging hunner ziele is. Vreemdelingen zijn ze op 
aarde, en, als het wel met hen is, zijn Gods geboden hun als zangen in het 
land hunner vreemdelingschap. o, De echte pelgrims ze kennen maar één 
referein voor hun heiligste liederen, het: 'Kom Heere Jezus, ja, kom haaste-
lijk!". Tweeërlei Vaderland, 27v. 
De pelgrim k in een reiziger zijn "door een vreemd land, dat hem geen belang
stelling inboezemt", E Voto II, 124. Dat is fout. Hij is immers een burger van 
tweeërlei vaderland. "Hij is pelgrim, niet als toog hij een wereld door die 
hem niet aanging, maar pelgrim in dien zin, dat hij op elk punt van den langen 
weg te rekenen heeft met dien God vol majesteit, die hem aan het einde van 
den weg opwacht". Calvinisme, 60; cf. 116; E Voto II, 124v. Maar hij blgft 
pelgrim. Het Maranatha mag niet verstommen. Pro Rege I, 274; het doel 
van de reis zal de wèg moeten bepalen, Maranatha, 4. "Christus en al zijn wel
daden" is "de korte, summiere uitdrukking voor heel een wereld van zalig
heden" in de dampkring van déze wereld, die de pelgrim kan benauwen, 
E Voto II , 86v. In deze context kan Kuyper de particuliere genade in het 
genadeverbond spiritueel noemen, Loc. de Foedere, 141 en dan spiritueel in 
beginsel, a.w., 151, d.w.z. in het begin! Want het genadeverbond "begint 
alleen het psychische te geven, dat tot veelszins physischen achteruitgang leidt, 
terwijl het physische pas met den oordeelsdag komt", a.w., 141. Dit is geen 
spiritualistisch dualisme, a.w., 151, doch erkenning van de werkelijkheid in 
het leven van de christen: strijd en vervolging. De spiritualist isoleert eigen
machtig; maar in 'spiritueel' ligt opgesloten, dat de wereld zich 'op- en afsluit' 
in zichzelve, cf. Tweeërlei Vaderland, 20, en zo ons de toegang onmogelijk 
maakt. 
3. Wij spreken hier nog niet ons oordeel uit over de kwestie van het cultuur-
optimisme. Wij zijn nog steeds bezig de juiste weergave van Kuypers leer 
der gemene gratie te zoeken. En daarbij dient tegen elke scheeftrekking van 
wat Kuyper onder de zelfstandigheid der gemene gratie verstaat, gewaakt 
te worden. De generale actie van de gemene gratie wordt door de Christus 
beheerst. Daar treft men wire menselijke cultuur aan. Zonder inwerking van 
de particuliere genade kwijnt de gemene gratie. 
Deze generale actie van de gemene gratie krijgt voor Kuyper wel een bij
zondere gerichtheid in zijn optimisme over een calvinistische cultuur. Wij 
hebben daarover reeds iets gezegd (cf. pag. 50v). Maar in verband met 
Kuyper en de secularisatie kan het nuttig zijn er nog iets aan toe te voegen. 
Toen genoemde J. W. Gunning i.p.v. 'gereformeerde beginselen' als zuurdeeg 
voor de niet te seculariseren wetenschappen voorstelde 'Evangeliewaarheid', 
antwoordde Kuyper, "dat men, eenmaal tot het gebruik van gist genoopt, 
toch toe behoort te zien, dat men ons voor gist geen meel en stopverf biede, 
en dat wij daarom naar de keur der eeuwen . . . de Evangeliewaarheid nader 
bepaald hadden als de gezuiverde, d.i. de gereformeerde beginselen". Bedoeld 
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noch gezegd, 40. Maar Kuyper laat dit gelden voor alle faculteiten. Wil men 
hier dan tóch van secularisatie spreken, dan is het er een vanuit het geloof, 
naar de gereformeerde beginselen. Niet het humanisme, niet Rome, maar het 
Calvinisme biedt de hechte grondslag waarop de toekomst gebouwd kan 
worden, Calvinisme, 156-183. 

4. Wat verstaat Rothuizen onder anticipatie? Wij hebben tegen deze 
typering op zichzelf geen bezwaar. "Een aanvankelijke doorbreking van 
de krachten der particuliere genade in de zichtbare dingen reeds hier", 
schrijft Kuyper *"*). D a t kan men inderdaad anticipatie noemen. 
M a a r . . . dan moeten we laten staan wa t er s taat . Een aanvankelijke 
doorbreking van de krachten der particuliere genade. Hoe kan Rot
huizen da t nazeggen, die bij Kuyper van geen part iculiere genade, van 
geen christianum in het rijk der heerlijkheid weten wil? H e t gaat in het 
geciteerde gedeelte van Kuyper toch over de kerk als organisme (parti
culiere genade, die de gemene gratie aan zich dienstbaar heeft gemaakt) 
met haar "voorafschaduwing... van het rijk der heerlijkheid da t 
komt"? *^"). Hier wreekt zich heel duidelijk Rothuizens verkeerde inter
pretat ie van Kuyper . 

Men moet eens de volgende uitspraken van Rothuizen vergelijken: 
a) "Zo heeft de heiliging het in de praktijk van Kuyper verder gebracht dan 
in het visioen van Van Ruler (n.a.v. Van Rulers uitspraak: "De kerstening 
van den staat, de maatschappij en de cultuur is een droom op zichzelf, welke 
het hart van allen, die den Heere kennen in liefde verteert", J. D.). Anticipatie 
is nu eenmaal meer dan profetie", Rothuizen, a.w., 243 (curs. van ons). Hier 
gebruikt Rothuizen anticipatie op recht-kuyperiaanse wijze. 
b) Wanneer het over het laatste der dagen, over de antichrist en Babyion gaat, 
is er geen sprake van "een woeste horde", maar van een hoogste ontwikkeling, 
heeft Kuyper gezegd (G.G. I, 455) en anderen hebben er op gewezen, dat 
het dan een wereld van 'vrede' zal zijn. Rothuizen zegt dan: "Dit is alles 
mogelijk. Maar ook is daarnaast, ja daarin mogelijk een hoogst zinvolle 
anticipatie op de nieuwe aarde, een portret van Micha 4 : 3v" ('Dan zullen zij 
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden' etc), Rothuizen, a.w., 257 (curs. 
van ons). Hier is van de kuyperiaanse anticipatie niets meer over. Want wat 
heeft de antichrist met particuliere genade van doen? 
Lezen wij nu nog eens de uitspraak van Rothuizen, aangegeven met onze noot 
394, dan valt het op, hoe hij antithese en anticipatie als kerstening en seculari
satie tegenover elkaar plaatst. Terwijl anticipatie, als doorbreking van de 
particuliere genade in het zichtbare, gestalte ontvangend in de kerk als 
organisme, juist de antithese meebrengt! De ware Kuyper moet door het 
Kuyper-beeld van Rothuizen beslist niet vervangen worden. 

§ 12. Politieke achtergrond? 

Er zal wel niemand zijn, die wil beweren, da t Kuyper zijn theorie van 
de gemene gratie ontworpen heeft, uitsluitend omda t hij haar voor een 

*<">) G.G. II, 689. Bij Rothuizen, a.w., 224. 
«") II, 689. 
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bepaald practisch doel in zijn leven nodig had. Kuyper heeft veel ge-
legenheidspublicaties doen verschijnen, waarin dan gelegenheids-theo-
rieën hem niet altijd vreemd waren. Onmogelijk kan dit echter beweerd 
worden van de reeks artikelen De Gemeene Gratie. Over een tijdperk 
van zes jaren heeft Kuyper zich met ons onderwerp in De Heraut bezig
gehouden, diepgaander dan met andere series (zoals Het Werk van de 
Heilige Geest, E Voto en Pro Rege). Het onderwerp heeft zijn denken 
zeer geboeid en in de behandeling ervan ontvouwt hij op grootse wijze 
zijn levens- en wereldbeschouwing, waarin bijkans geen thema, eerder 
of later in zijn leven aangesneden, onvermeld blijft. Leven, lijden en 
dood, mens en dier, Hottentotten, Chinezen, Rome en de Reformatie, 
bliksemafleider, koepokinenting en wat niet al, passeert de revue. De 
waarlijk brede aanpak verdraagt het niet onder het odium van een of 
ander utiliteitsmotief te vallen. 
Natuurlijk heeft De Gemeene Gratie wel een achtergrond waarin het 
denken van Kuyper sterk gericht was op zijn doen. Deze grote geleerde 
heeft met zijn publicaties de zijnen en (wie twijfelt daar nog aan?) zijn 
land willen dienen. De studeerkamer was zijn hoofdkwartier, zijn pu
blicaties waren dagorders. 
Daarom kan het nuttig zijn hier even aandacht te schenken aan de 
bewering, dat Kuypers leer van de gemene gratie ook de principiële 
mogelijkheid van zijn coalitie met Rome op politiek terrein verklaart. 
In deze zin: "Kuypers gemene-gratie conceptie, die stellig punten van 
overeenkomst vertoont met de roomse leer van natuur en genade, ver
klaart ook hoe hij zo gemakkelijk tot innige politieke samenwerking met 
Rome kon komen" **'). 
Wij menen, dat op deze stelling kritiek geleverd moet worden. Ten 
eerste, omdat de samenwerking met Rome voor Kuyper niet zo gemak
kelijk tot stand kwam als hier beweerd wordt, en ten tweede, omdat 
Kuyper de coalitie voortdurend gefundeerd ziet in de particuliere 
genade. 

1. Kuyper heeft lange tijd afwijzend of zeer huiverig gestaan tegenover een 
coalitie met Rome. Dat wijzen zijn artikelen in Ons Program, 1202-1214, uit, 
daterend van 1872 en 1877; dat staat te lezen in zijn Confidentie, 6 (1873), 
in Rome en Dordt (1876); dat vertellen ook zijn adviezen voor de verkiezingen 
van 1878 en 1881. Het eerste coalitie-kabinet dateert van 1888. Cf. P. Kasteel, 
Abraham Kuyper, 93, 114, 129, 137v. En ook daarnd behoort men acht te 
slaan op Kuypers kritische geluiden: Het is niet mogelijk als één man op te 
trekken met Rome. Dat verbiedt onze glorierijke historie, het bloed der marte
laren, de positie van de paus en de kwestie van de consciëntie-vrijheid, 
Maranatha, 15 (1891); coalitie brengt altijd benauwing, Diensthuis, 25v en 
Meiboom, 18 (1912 en 1913); het zal Kuyper een lust zijn, wanneer een vrij 
optreden weer mogelijk is. Hij hoopt het nog te beleven, Meiboom, 19. 
2. Maar de coalitie is nodig. Argumenten: We moeten wel. Geen eigen meer
derheid is mogelijk. Volharden, 7 en Wij Calvinisten, 8; mannen van be-

"^) P- Jongeling, Terwille van het Koninkrgk, 119. 
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kwaamheid zijn er niet voldoende in eigen kring, Volharden, 7; verzet tegen 
het revolutiebeginsel is anders doelloos, Volharden, 15 en Eer is teer, 13; zo 
lukt het althans iets te krijgen en veel kwaad af te weren. Wij Calvinisten, 12v. 
Deze coalitie is, volgens Kuyper, ook mogelijk. Want wij hebben veel gemeen
schappelijks: Het evangelie is voor beide uitgangspunt op staatkundig terrein, 
Volharden, 6; hogere eenheid in het koningschap van Christus en geloof aan 
Gods bijzondere opbaring verbindt ons. Wij Calvinisten, 10 en G.G. III, 194v; 
ook de roomsen belijden het Maranatha, Maranatha, 14; "onze mystieke unie" 
ligt in het Pro Rege, Diensthuis, 26; beide erkennen, dat het gezag uit God 
is, al is de uitwerking verschillend. Eer is teer, 11. Kuyper kan zelfs 
schrijven: "Hoe scherper ge de antithese in het oog vat, hoe vaster coalitie". 
Wij Calvinisten, 15. Cf. A. R. Staatkunde I, 602v. De antithese heet het 
"cement der coalitie", Wij Calvinisten, 18. Ook het 'Onze Vader' kan het 
cement daarvan genoemd worden. Voor den Slag, 3v. 
Het is duidelijk, dat hier van gemene gratie nergens sprake is. 

§ 13. Eigen opvatting. 

Wij moeten het niet moeilijker maken dan nodig is en daarom gaan we 
naar Kuyper zelf luisteren voor de beantwoording van de vraag wat 
hem gedreven heeft de leer der gemene gratie te ontwikkelen. Wij krijgen 
dan het volgende beeld: 

1. Leemte aangevuld. Kuyper heeft van meet af aan de belijdenis, dat 
de genade particulier is, tegen een dubbele achtergrond gezien. "De 
kinderen Gods als eenlingen behooren tot de gemeenschap der heiligen, 
maar ook die gemeenschap der heiligen bestaat uit kinderen der men-
schen" **^). Al is het, zoals wij reeds gezien hebben, niet zo, dat Kuyper 
van het begin af aan die tweede achtergrond van de particuliere genade 
gemene gratie genoemd heeft (zoals hij zelf beweert) *i*), wij kunnen 
niet in twijfel trekken, dat hij van de aanvang af mèt de leer der ver
kiezing ook de plaats van de mens in het verbond en in de wereld voor 
ogen gehad heeft. Daarvoor staat zijn organisme-gedachte, die in zijn 
eerste publicaties immers reeds voorkomt, voldoende borg. 
Het is dan ook geen gewaagde gedachte te veronderstellen, dat Kuyper 
vóór hij met de eerste reeks *'*) over de particuliere genade begon, reeds 
het plan had drie reeksen te schrijven. De tweede is snel na de eerste 
gepubliceerd *^'); de derde heeft lang op zich laten wachten. Tóen zij 
kwam, kon Kuyper schrijven: "Eerst als èn de Particuliere, èn de Ver-
bonds-, èn de Algemeene genade, in wezen, strekking en samenhang 
doorzien zijn, vindt uw naar eenheid zoekend denken rust" *^*). 

*«) G.G. I, 6. 
*") I, 9. 
*!*) Dat de genade particulier is, Uit het Woord 2e serie I. (Heraut-artikelen van 

april 79-juni '80.). 
"») De Leer der Verbonden, Uit het Woord 2e serie II. (Heraut-artikelen van 

augustus '80-oktober '81.). 
"») G.G. I, 8. 
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Dit is het eerste wat wij constateren: Met De Gemeene Gratie heeft 
Kuyper een leemte aangevuld, die er in zijn publicaties bestond. En welk 
een leemte: Niet minder dan zijn were/<i-beschouwing ontbrak nog. 

1. Nog af gedacht dus van alle verdere motieven, die Kuyper konden bewegen 
een dergelijke trilogie te schrijven: zijn adelaarsgeest heeft rust gevonden in 
de grootse afronding van de beide eerste reeksen. "Zoo eerst komt er eenheid 
in uw belijdenis, vastheid in uw standpunt, beslistheid in uw overtuiging" 
(I, 107). De belijdenis van de Heilige Geest (uitverkiezing) en van de Zoon 
(verbond) moet teruggeleid worden naar de belijdenis van God de Vader en 
onze schepping (I, 5v, 26, 107; II, 610v). Het gaat in haar eenheid zoekend 
denken om "de volle en ongekreukte belijdenis van de heilige Drieëenheid in 
het Goddelijk wezen" (I, 26). 
2. J. C. RuUmann maakt het te bont wanneer hij De Gemeene Gratie aldus be
jubelt : "We durven . . . zonder vrees voor tegenspraak beweren, dat wie dit 
werk onder de knie heeft, een levens- en wereldbeschouwing bezit, waarvan de 
wederga in heel de geschiedenis der wijsbegeerte niet voorkomt", Kuyper-
bibliografie III, 255. Toch kan niemand het werk écht lezen zonder onder de 
indruk te komen van de genialiteit dezer conceptie. We hoorden het Van 
Ruler reeds zeggen (zie onze pag 50). Juist is ook het oordeel van H. N. 
Ridderbos, die De Gemeene Gratie het werk noemt, "waarin het speciale en 
geniale van Kuypers theologie wel het duidelijkst naar voren treedt". Eer
herstel voor cultHurtheologie, Geref. Weekblad, 5 sept. 1958. 
Kuyper heeft geweten wat hij met deze serie Hera«f-artikelen wilde. Ook 
al is hier de journalistieke werker duidelijk te bespeuren (cf. Haitjema, 
Onder eigen vaandel, 16e jg. (1941), 160) en zijn innerlijke tegenstrijdigheden, 
die Kuyper bij een grondige correctie zeker niet zouden zijn ontgaan, lang niet 
zeldzaam, het driedelig werk is méér dan een journalistieke weekblad
vulling geworden. Het vertoont systeem volgens een doelbewust opgezet plan. 
Kuyper heeft geweten waar hij uit zou komen toen hij begon. Zijn gedachten 
over de gemene gratie waren gerijpt met de jaren (zeker na 1887) en tijdens 
het schrijven heeft hij ons voortdurend herinnerd aan het belang van de 
arbeid waarmee hij bezig was. 
3. 'Onze wereldbeschouwing' moet tot rust komen (II, 626; cf. I, 353). En 
daarvoor dient men te weten, dat alle ding zin heeft. De historie dient zeer 
zeker om het getal der uitverkorenen uit te doen komen. Maar er is méér. 
Zij vormen geen oase in de woestijn en: 1̂ wat in ons geslacht aan kiemen 
schuilt, moet tot eer en prijs van Gods naam in het licht treden (II, t.a.p.). 
Het is o.i. volkomen gerechtvaardigd De Gemeene Gratie Kuypers wereld
beschouwing te noemen, ook al kwalificeert hij zijn werk expressis verbis 
zo niet. De breedheid van thema en opzet veroorloven het. Zie verder hier
onder Hoofdstuk IV, § 3 en 4, en vooral Hoofdstuk V, § 4. 

2. Waarschuwing tegen doperse mijding. Wij hebben al opgemerkt, dat 
de denker en de veldheer in Kuyper niet te scheiden zijn. De man, die in 
het leerstuk van de gemene gratie rust voor zijn denken vond, heeft er 
ook de principiële fundering in gezien, waarmee de christenheid opge
roepen kon worden tot christelijke activiteit in de wereld. De uitspraken 
in De Gemeene Gratie over het doperse gevaar zijn te talrijk om in de 
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waarschuwing daartesen niet een tweede motief te zien voor het 
schriiven van dit werk. Daarbii moeten wii de doperse richting, die 
Kuvper voortdurend OD het oog heeft, niet beperkt zien tot het volks
deel dat in de conventikels vrede zocht. 

1. We kunnen in het register op De Gemeene Gratie, s.v. Dooperschen, lezen 
hoe vaak Kuvper hen noemt. Men zie vooral I, 244v; II, 69vv, 194v, 288, 
525; III, 19, 23, 303, 424 om te weten, dat hij de doperse dwaling contem
porain aanwezig achtte. 
2. KuvPer heeft de conventikel-geest bestreden. Maar een doperse houding ont
waart hij ook in het Réveil en bij de Irenischen. Heel duidelijk komt dat uit 
in de bestriiding van de politicophobie, een kwaad waartegen Kuvper zich 
talloze malen gekeerd heeft. "Tegen de politicophobie der Christelijke schuch
terheid in" zijn we een antirevolutionaire partij geworden, zegt Kuvper, daar
bij doelend op het Réveil, Met de vrijheidsboom, 16v, 14. Cf. A. R. Staatkunde 
I, 593vv. Deze politicophobie, "in den grond niets anders dan de oude opinie 
der dooperschen", wordt thans onder alle rangen en standen "door duizenden 
omhelsd en door gevierde mannen bepleit", Uit het Woord, 2e serie III, 190v. 
Kuvper spreekt van "de valsche lijdelijkheid der Irenischen op politiek en 
kerkelijk gebied", a.w., 309, 314. De politicophobie van dr. Bronsveld ziet hij 
geheel rusten op een dopers beginsel. Loc. de Christo I, 101. Zie verder b.v. 
Christus en de sociale nooden, 94; Meiboom, 14; Ons Program, lldlv. 
Men kan zelfs rustig aannemen, dat Bronsveld c.s. het Kuyper lastiger gemaakt 
hebben dan de conventikels. De laatste groep (slechts "kleine deelen der Kerk", 
Drie vossen, 78v) beschikte bij lange na niet over die invloed door pers en 
bekwame woordvoerders als dat bij de Irenischen het geval was. We mogen 
veronderstellen, dat de laatsten Kuyper meer tot een diepgaande bezinning, 
die uitmondde in De Gemeene Gratie, genoopt hebben dan de conventikels 
\ la Beesd. 

3. Diepte van de zondeval handhaven. Met het bovenstaande is nog 
niet duidelijk gemaakt, waarom Kuyper zijn beschouwingen in het kleed 
van de gemene gratie moest steken en waarom hij een christen pas bij de 
vooronderstelling van de gemene gratie verantwoord in deze wereld 
bezig kon zien. 
Wij beweren niets nieuws, maar handhaven de oude interpretatie, dat 
voor Kuyper de leer der gemene gratie noodzakelijk voortvloeide uit het 
dogma van de verdorvenheid van het menselijk geslacht. In zijn eigen 
woorden: De leer der gemene gratie "is niet opgekomen uit wijsgeerige 
verzinning, maar uit de belijdenis van het doodelijk karakter der zon
de" *^^). Kuyper heeft enerzijds ontkend, dat de wereld in het boze zou 
liggen en anderzijds betwist, dat de zondeval de natuur van de mens 
onaangetast of hooguit verzwakt zou hebben. Om dan tóch de diepte 
van de zondeval (contra arminianen en rooms-katholieken) èn de 
roeping van de christen in déze wereld (contra de dopersen) te kunnen 
handhaven, heeft hij de leer van een gemene gratie noodzakelijk geacht. 
De gemene gratie deed hem immers in de wereld niet alleen de duivel, 

«") G.G. I, 11. 
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maar ook G o d ontmoeten: de God van de gemene gratie, die "links de 
booze macht inbond, en rechts weer goede invloeden deed uitgaan, en 
op die wijs ons gemengd leven in zijn verschillende graden van zedelijke 
gesteldheid deed opkomen" **®). He t dualisme van de dopersen zou vol
komen gerechtvaardigd en "ook voor ons p l i c h t m a t i g . . . zijn, indien de 
wereld niet alleen in zichzelve alzoo 'in het booze lag', maar er ook door 
God in gelaten w a s " *^^). H e t dualisme is geoordeeld met de belijdenis 
van de gemene gratie, "die ons leert, hoe God in zijn ontferming ook 
over die zondige wereld zijn hand behoudend, zonde en vloek stuitend, 
heeft opgeheven, en hoe juist daardoor die wereld aan Gods kinderen 
weer de mogelijkheid biedt om er hun God, H e m ter eere, in te 
dienen" «o) . 

1. Wij wilden Kuyper zelf aan het woord laten. En dan toont een overvloed 
van materiaal aan, dat voor Kuyper de serieus genomen diepe zondeval 
vragen opriep over de roeping in en de waardering van deze wereld. Het 
gaat er om "een der grootste raadselen van het leven op te lossen", zodat ver
klaard wordt "hoe in onze saamleving eenerzijds zoo diep bederf woelt en moet 
woelen, en hoe toch anderzijds in diezelfde saamleving zoo nameloos veel is, 
dat ons boeit, dat ons het hart verheft, en ons menschelijk geluk smaken doet. 
Zonder de belijdenis der 'gemeene gratie* doet uw betrekkelijk geluk u over 
de zonde heenwerken, of blinddoekt uw besef van zonde en ellende u voor de 
vreugde des levens. Met die belijdenis bezit ge den zin en het vermogen om 
beide te erkennen in haar volle waardij" (II, 43v). 
2. Kuyper heeft ook 'de oplossing van roomsche zijde' verworpen (II, 44-53. 
Cf. I, 131-141). Al leren de roomsen ook, dat er door de zondeval een 
verzwakking van de menselijke natuur heeft plaatsgehad, van "een eigenlijk 
bederf dier natuur, zoodat ze niets goeds meer zou kunnen voortbrengen, 
ook niet op het stuk van burgerlijke gerechtigheid, is dan toch geen sprake. 
Zaligmakend goed nimmer, maar velerlei burgerlijk goed zeer wel. En de 
tegenstelling komt dan zoo te staan, dat wij zeggen: Het verderf in onze 
natuur snijdt niet alleen alle goed af, maar maakt zelfs dat ze niets dan kwaad 
kan voortbrengen, en het is alleen de temperende macht der gemeene gratie, 
die dit bederf stuit en de burgerlijke gerechtigheid nog doet uitkomen. Terwijl 
men daarentegen van Roomsche zijde staande houdt, dat de natuur, niettegen
staande het uitkomen der zonde, toch nog zekere kracht ter volbrenging van 
burgerlijke gerechtigheid in zichzelve draagt. Niet, men versta dit wel, alsof 
Rome dit aan de pura naturalia, buiten de hulpe Gods zou toewijzen, maar 
ze bedoelt dan toch met die hulpe Gods hier niets anders dan die gemeene 
ondersteuning van Gods zijde, die op alle creatuurlijk terrein als noodzakelijk 
en onmisbaar wordt ondersteld, en die vanzelf voortvloeit uit de afhankelijk
heid van het schepsel als zoodanig" (II, 50v). 
Ook de tegenstelling natuur - genade is niet juist. Zij wekt "maar al te zeer 
den averechtschen indruk, alsof de Natuur nog de natuur in haar oorspronke-
lijken staat was, gelijk de Schepping die tot aanzijn riep, waarbij men dan 
het feit uit het oog verloor, dat over die natuur de vloek was gekomen en 
dat een onder vloek verkeerende natuur noodzakelijkerwijs in het verderf 

»") II, 413. 
"») III, 19. 
«») t.a.p. 
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wegzinkt, tenzij er genade komt om ze op te houden. Zoo zag men 
voorbij, dat de natuur gelijk we die thans kennen, zelve begenadigd i s . . . 
Indien wij thans na den val. Natuur en Genade tegenover elkander stellen, 
mogen we daarmede dus niet anders bedoelen, dan de begenadigde natuur, 
als staande tegenover de particuliere genade, die ten eeuwigen leven redt" 
(II, 613). Het is dan ook "klaarder en zuiverder" te spreken van schepping 
en herschepping (t.a.p.). Kuyper heeft ernstig bezwaar tegen een dualisme, dat 
tot in de schepping teruggeleid wordt, zoals hij dit bij Rome aanwezig acht: 
de natuur plus een 'complementum', het donum superadditum. "Was deze 
justitia originalis . . . iets waarop onze natuur niet was aangelegd, een haar 
vreemd, haar heterogeen iets . .., dan bUjft de natuur des menschen ook in 
aard en soort van die hoogere genade verschillen, kan het een met het ander 
niet organisch saamgroeien, behouden we een louter mechanische verbinding 
en blijft het dualisme tot in 's menschen hoogste ontwikkeling voortduren" 
(II, 50, 49. Cf. I. 131vv over Bellarminus en de 'gouden teugel', die het 'paard' 
der natuur in bedwang moet houden). 
3. Wij hebben, zoals gezegd, de achtergrond van Kuypers leer van de gemene 
gratie d£dr gezien waar Kuyper hem zelf gewezen heeft: De leer van de 
gemene gratie is nodig tegen de achtergrond van het dogma van 's mensen 
totale verdorvenheid door de zondeval. Zie b.v. ook G. C. Berkouwer, Con
flict met Rome, 140. 
Wie deze interpretatie volgt, slaat geen originele, doch wel een veilige weg in. 
Wie haar niet volgt, begeeft zich gemakkelijk op glibberige paden. Zo W. H. 
Velema in zijn De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper en De 
genadeleer in de theologie van Kuyper (Kerk en Theologie, 11e jg. no. 4). Bij 
Kuyper, aldus Velema, is er sprake van een organische verwantschap tussen 
Schepper en schepsel, een substantiële analogie, die ondanks de zonde behouden 
blijft. Genadeleer, 211. "Er liggen daardoor zulke grondtrekken Gods in 
's mensen wezen, dat de relatie nooit geheel negatief kan zijn. Er blijft een 
ontisch substraat, dat een grondslag en een aanknopingspunt vormt voor het 
handelen Gods, af gedacht van het kindschap Gods!", Heilige Geest, 87. Maar 
zo'n conceptie van de analogie moest wel de gemene-gratie-leer tot gevolg 
hebben: "Een dergelijke analogie tussen God en mens moet blijvend zijn, 
ondanks de zonde. Het schijnt ons aan Kuypers gereformeerde denken te 
danken te zijn, dat hij hier van genade gesproken heeft. Het verraadt inzicht 
in het bederf dat gevolg is van de zonde", a.w., 226. Het dogma van de ver
dorvenheid van de mens door de zondeval speelt bij Kuyper, ook volgens 
Velema dus wel een rol, maar het is de rol, als we het zo zeggen mogen, 
van een gereformeerd correctief op een idealistische visie van een substantiële 
analogie tussen God en mens. Met deze correctie "gaat Kuyper beslist andere 
wegen dan Thomas en de middeleeuwse scholastiek met haar schema van 
natuur en genade. In deze korrektie toont Kuyper zich het geestelijk kind van 
Calvijn. Niettemin blijft het moeilijk in te zien, waarin het nieuwe bestaat 
van dit heilvol en genadig handelen Gods. Kuypers analogie verhinderde hem 
de genade der gemene gratie voluit als het verrassende en heilrijke ingrijpen 
Gods te verstaan. Hij had haar te nauw aan de schepping verbonden. Daarom 
is de relatie tussen de particuliere genade en de gemene gratie uiteindelijk 
dezelfde als die van natuur en genade", a.w., 226. Velema meent ook, dat 
deze dubbele genade correspondeert met de twee lijnen in het beeld Gods 
bij Kuyper, waarbij dan het beeld Gods in ruimere zin, samenhangend met 
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de analogie tussen God en mens in het ontische vlak, correspondeert met de 
gemene gratie, a.w., llAvv. Het is "door de gemene gratie, dat deze analogie 
behouden blijft", Genadeleer, 211. 
Ons bezwaar is, dat Velema hier te veel construeert. Men mag toch vragen, 
dat voor een dergelijke constructie als Velema ons biedt over de achtergrond 
van de leer der gemene gratie, het bewijs geleverd wordt. Laat dit 
bewijs in De Gemeene Gratie dan niet óp de regels staan, Velema had ons 
toch wel aan mogen tonen, dat deze 'achtergrond' tussen de regels te lezen 
staat. Maar hoe wordt het, wanneer de visie van Velema tégen de regels in
gaat? En dat is o.i. het geval. Wij lezen I, 134v, dat 's mensen wezen ondanks 
de zonde is gebleven wat het was en dit zal blijven ook al daalt 's mensen 
natuur voor eeuwig af in de hel. "Ook in Satan blijft het wezen van 
den engel onveranderlijk hetzelfde". Dit citaat is reeds niet bemoedigend 
voor een opvatting, die stelt, dat Kuyper door de gemene gratie de analogie 
behouden acht. Deze analogie is immers wezenlijk en zal tot in de hel, waar 
geen gemene gratie meer is, gehandhaafd blijven. Lezen we nog even verder, 
dan vermeldt Kuyper, dat hij onder het geschapen zijn naar het beeld Gods 
tweeërlei verstaat: 
"Ie. dat 's menschen wezen naar den Beelde Gods geschapen is; en 2e. dat hij 
in de volkomenheid zijner natuur in de gelijkenisse Gods stond". Nu draagt 
de gevallen mens evengoed als Adam vóór de val, in zijn wezen het beeld 
Gods. "Ziet ge daarentegen op het tweede . . . dan moet gezegd, dat de mensch 
door de zonde het beeld van God verloren heeft, dat alleen door de algemeene 
genade nog kleine overblijfselen daarvan gered zijn" (I, 135, curs. van ons). 
Het is zonneklaar, dat Kuyper hier bij het beeld Gods in de eerste (d.i. ruimere) 
zin de gemene gratie niet eens te pas brengt. En dat ligt nog voor de hand óók! 
"Een mensch kan niet ophouden te bestaan"; hij is onvernietigbaar en dat 
"hangt met zijn geschapen zijn naar Gods beeld saam" (L 159). Alles wat 
essentie heeft, blijft in de hemel èn hel, ook zonder gemene gratie bestaan. "Ook 
de zondaar is mensch gebleven, en van de grondtrekken van het menschelijk 
wezen is er niet een enkele door den val te loor gegaan, en zal er zelfs in de 
hel nooit één enkele uitslijten", schrijft Kuyper handelend over het beeld 
Gods, zoals het in ons wezen geformeerd is, E Voto I, 52. Ook de correspon
dentie van particuliere genade en gemene gratie met resp. het beeld Gods in 
ruimere en engere zin, blijft zo niet te verdedigen. Immers de 'kleine over
blijfselen', die door de gemene gratie bewaard blijven (cf. ook \, 247, 256; 
II, 15) slaan in het hierboven gegeven citaat op het beeld Gods in de tweede 
(d.i. engere) zin! 
Overigens willen wij niet beweren, dat Kuyper op dit punt helder is. Integen
deel. Waar in I, 256 staat, dat het "juist de algemeene genade (is) die in den 
zondaar het menschelijke nog ophoudt", kan men hier ook aan het beeld 
Gods in ruimere zin denken. Wat behoort daar eigenlijk nog wel en niet meer 
toe? Soms toch ook de 'kleine overblijfsels'? Loc. de Deo I, 73 spreekt 
Kuyper over de eed in het (gemeenteraads-) gebed, waartoe de mens als mens 
door de sensus divinitatis gebracht kan worden, terwijl hij op dezelfde blad
zijde over deze zaken als rndera spreekt. Duidelijk is echter, dat deze vaagheid 
bij Kuyper een bewijs te meer is, hoe moeilijk deze kwestie van de substantiële 
analogie de achtergrond voor zijn gemene-gratie-conceptie gevormd kan 
hebben. Wij zouden dan zeker minder in de mist gelaten zijn dan boven
vermelde citaten ons hebben laten zien. 
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4. Yan de natuurlijke Godskennis naar de gemene gratie. Wij hebben 
reeds gesteld, dat voor Kuyper de weg van de ziel van binnen uit naar 
de wereld begaanbaar is (contra Van Ruler) . Wij hebben nu ook gezien, 
hoe ondanks de diepte der zondeval ook van buiten af deze weg is vrij
gehouden. Terwijl Kuyper in later tijd van gemene gratie spreekt, zag 
hij voordien in de natuurlijke theologie het 'aanhechtingspunt ' tussen 
kerk en wereld. Deze overgang van 'natuurlijke Godskennis ' naar 'ge
mene gratie' betekent in zoverre een verschuiving, da t het 'natuurlijke' 
van voorheen in de gemene gratie het karakter van genade ontvangt. 
Kuyper moet dit ook als een verbetering gevoeld hebben. In 'gemene 
gratie' ligt beter dan in 'theologia naturalis' de afgrenzing tegenover het 
roomse dualisme van natuur en genade, terwijl het begrip 'theologia 
naturalis ' ook veel te begrensd was om samen te va t ten wat Kuyper met 
zijn brede culturele beschouwingen beoogde. 

1. Omstreeks 1875 heeft Kuyper in De Heraut een serie artikelen geschreven 
onder de titel Natuurlijke Godskennis, Uit het Woord, Ie serie III, 167-225. 
Het belang er van (we denken voortdurend aan wat hij later aan de gemene 
gratie zal toeschrijven) tekent Kuyper als volgt: "Door de natuurlijke Gods
kennis te veronachtzamen, te verwaarloozen en prijs te geven, heeft men de 
brug doen instorten, die over de diepe klove, waardoor wereld en Gemeente 
gescheiden zijn, door onze vaderen gelegd was. De breuke, hierdoor tusschen 
maatschappij en kerk ontstaan, wreekt zich thans in de volslagen vijandschap, 
die tusschen wetenschap en geloof ontstond, in de onhoudbare tegenstelling 
tusschen onderwijs en opvoeding, in het sectarisme der belijders en in de 
onmogelijkheid om hen, die tot het Modernisme zijn afgedwaald, te her
winnen, wijl het aanhechtingspunt ontbreekt", a.w., 170. Met wortel en tak 
moet de dwaling uitgeroeid worden, "alsof de natuurlijke Godskennis voor 
het geloof niet even onmisbaar was, als de Openbaring in Christus", a.w., 194. 
Cf. G.G., passim. Ja, "geheel de Schrift steunt op de natuurlijke Godskennis. 
Job, de Spreuken, Prediker en het Hooglied bewegen zich schier uitsluitend 
op haar gebied", a.w., 195. Cf. G.G. II, 361-366; III , 72v. 
Naast de ingeschapen en nog onbewuste Godskennis (sensus divinitatis, semen 
religionis, theologia innata, a.w., 184; er zijn geen atheïsten, a.w., 177; het 
semen religionis verklaart ook de afgoderij, a.w., 178, 182; cf. G.G. I, 413) is er 
de verkregen Godskennis, die ontstaat door inwerking van de natuur, de 
mensenwereld, de geschiedenis, de overlevering en het persoonlijk leven op 
de ingeschapen Godskennis, a.w., 185. Vandaar, dat de kerk zich bijvoor
beeld ten aanzien van de natuurkunde vermanend tot haar belijders kan 
richten om de natuur niet uit verkeerd begrepen liefde voor hun God de rug toe 
te keren. De scheiding tussen Godsvrucht en leven is verkeerd. Calvijn noemde 
de Heilige Schrift niet het oog, maar de bril. "Dat oog is er dus, ook al werdt 
ge nog niet tot de Schrift gebracht, en al is dat oog nog zwak, al is het tot 
goed lezen nog onbekwaam, het ontvangt toch indrukken, het bespeurt toch 
dat er iets geschreven staat, en dat juist is het, wat onze kerk met de 
natuurlijke Godskennis wil", a.w., 193. 
Spreekt Paulus van het grote mysterie, dan bestaat dat "juist in het inzicht, 
dat de bijzondere Openbaring van Israël en (de) algemeene Paradijs-open
baring voor alle volkeren twee stroomen zijn van eenzelfden oorsprong, die 
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een tijdlang een eigen bedding hielden, maar bestemd waren om in Christus, 
de volstrekte openbaring Gods, weer saam te vloeien", a.w., 1^1. Cf. G.G. I, 
348vv. Maar de natuurlijke Godskennis eindigt "met een bankeroet", a.w., 
209. Tot persoonlijke omgang met God brengt zij immers niet, A.W., 209VV. Er 
is met het bezitten van de natuurlijke Godskennis alléén, van achteruitgang 
sprake. Vruchten van de natuurlijke Godskennis zijn o.a. "dat ze voor de 
noodzakelijkheid en onmisbaarheid eener bijzondere Openbaring bewijs levert", 
a.w., 219. Cf. G.G. I., 457v. En ook: "Waar de bijzondere Openbaring komt, 
heeft de natuurlijke Godskennis niet afgedaan, maar eerst daar toont ze haar 
volle waardij. Een Christen is geen kluizenaar, die buiten de wereld staat. De 
Christelijke Kerk is geen klooster, om zich van de menschheid en het mensche-
lijke af te sluiten", a.w., 220. Cf. de gemene gratie zoals zij bevrucht wordt 
door de particuliere genade. 
Het is uit dit korte resumé wel duidelijk geworden, hoe sprekend natuurlijke 
theologie en gemene gratie in gelijke zin fungeren. Op één kardinaal punt 
echter weerspreekt de tekening van de natuurlijke Godskennis die van de 
gemene gratie. Kuyper stelt, dat onze natuur door de zonde bedorven is, 
"zóó diep . . . dat het niet dieper kan . . . Men mag niet beweren, dat er aan 
het diep bederf onzer natuur iets ontbreekt, als had dit bederf nog verder 
kunnen gaan, zoodat bij dieper doordringen van dit bederf zelfs die natuur
lijke Godskennis zou zijn te loor gegaan", a.w., 173. M.a.w.: de natuurlijke 
Godskennis heeft niet tot taak zonde en verderf te stuiten, zoals bij de gemene 
gratie. "Een indruk van Gods bestaan en van aanhoorigheid aan God te heb
ben is de vaste eigenschap van alle redelijke wezens. Ze kunnen zonder dien 
indruk geen oogenblik gedacht worden. Hun zedelijke ontaarding verandert 
wel de verhouding, waarin ze tot God staan, maar heft den indruk, dat ze 
met God te doen hebben, niet op", a.w., 173. Ook in de haat tegen God komt 
immers de mens niet van Hem los. "Hoe feller uw haat, hoe rusteloozer het 
voorwerp van uw haat uw gedachten ve rvu l t . . . Is nu God te haten het 
vreeslijkst en ontzettendst karakter, waarin de zonde zich vertoonen kan, 
en is haat tegen God ondenkbaar, tenzij de zondaar door den indruk van zijn 
aanzijn en zijn heiligheid rusteloos bezet wordt, dan oordeele men hoe 
oppervlakkig de tegenspraak derzulken is, die meenen dat door het erkennen 
van een natuurlijke Godskennis ook in den gevallen zondaar aan de diepte 
van ons verderf wordt te kort gedaan. Juist omgekeerd, wie zich den zondaar 
voorstelt, als jegens God onverschillig, peilde de diepte der zonde nog op de 
helfte niet", a.w., 174. 
Vooral in Ons Program heeft Kuyper van de leer der natuurlijke Godskennis 
gebruik gemaakt. Ook hier is de overeenkomst met wat later aan de gemene 
gratie zal worden toegeschreven, over heel de linie frappant. 
2. Kuyper is altijd blijven spreken van natuurlijke Godskennis, maar hij heeft 
haar later een plaats gegeven binnen de gemene gratie. Men kan dat lezen 
in zijn Encyclopaedie II, 254v, waar Kuyper van het semen religionis (en 
daarmee dus ook van de natuurlijke theologie) zegt, dat het "dank zij de 
gratia communis, ook nog in den gevallen zondaar over is". Cf. ook G.G. 
I, 415. Duidelijk blijkt daaruit, dat Kuyper nu van mening is, hoe zonder 
gemene gratie van enige Godskennis geen sprake meer zou zijn geweest. Voor 
zover ons bekend heeft hij nimmer rekenschap afgelegd van de onjuistheid der 
tegengestelde bewering, die hij in Natuurlijke Godskennis had verdedigd. 
3. Toen Kuyper eenmaal volop ging spreken van gemene gratie, verloor veel 
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van wat hij eerder 'natuurlijk' (en als zodanig ondanks de zondeval 'vanzelf' 
gehandhaafd) genoemd had, dit karakter. Zo vinden we in Werk van den 
Heiligen Geest en ook in E Voto verschillende gedeelten, waarin iets 'natuur
lijk' genoemd wordt, dat Kuyper in De Gemeene Gratie als 'genade' kwalifi
ceert. Wij geven als voorbeeld de liefde, die in Werk van den Heiligen Geest, 
643v en E Voto I, 34 als een aandrift van de natuur voorkomt, maar daar
entegen in G.G. I, 252v; II, 304vv; Loc. de Magistratu, 65 vrucht van 
gemene gratie genoemd wordt. Verder wijzen wij op het gebed, volgens Werk 
van den Heiligen Geest, 780v; E Voto IV, 334v, 374v een natuurlijke uiting, 
maar volgens G.G. I, 413, een drang, die geen stand gehouden zou hebben 
zonder gemene gratie. 
Wij mogen aannemen, dat Kuyper door deze verandering van 'natuurlijk' naar 
'genadig' ook sterker meende te staan tegenover Rome. In zoverre achten wij de 
opmerkingen van Velema, hierboven besproken, waardevol, ontdaan dus van 
het specifieke der substantiële analogie-kwestie. 
4. Kuyper gebruikt de aanduidingen 'natuurlijke Godskennis' en 'theologia 
naturalis' meestal promiscue. Zo in de serie artikelen Natuurlijke Godskennis, 
184; Ons Program, 187; Encyclopaedie II, 253vv. Maar in Loc. de Deo I, 69vv 
zegt Kuyper, dat de theologia naturalis beter de theologia revelata naturalis 
genoemd kan worden. Want de theologia naturalis gaat niet buiten de revelatio 
om. Haar "oorsprong ligt op Christelijk terrein. Zij, die Gods Woord kenden. 
Christenen, hebben de belijdenis van die primordiale waarheid als in de 
natuur gegrond uit de Schrift leeren kennen", a.w., 71. Bij het licht van de 
Schrift, maar niet uit de Schrift, doch uit de natuur komt "de aanwijzing, dat 
de mensch als mensch door den sensus divinitatis en hetgeen èx xtöv jtoiri|j,dT(uv 
EOTiv ToC *Eoü wel degelijk kan gebracht worden tot het besef en de ken-
nisse, dat hij de eere van zijn God heeft te bedoelen en door Hem alleen 
leven kan", a.w., 73. Het is duidelijk, dat Kuyper hier in de Loc. de Deo 
(deel I dateert van 1894/5) de theologia naturalis beperkter ziet dan in ge
noemde geschriften. Kuyper heeft in de Loc. de Deo bij natuurlijke theologie 
vooral gedacht aan een dogmatiek, die enkel uit de natuur buiten de Schrift 
om, haar gegevens zou putten, a.w., 70v. Maar zó wil Kuyper niet van een 
theologia naturalis weten. "De natuurlijke mensch heeft niet dan op hoogst 
onzuivere wijze eene gewaarwording van God, maar de bekeerde mensch 
wordt in zijne ziel zóó bewerkt dat hij in de hemelen, in de noirinaTa, alles 
ziet zooals het waarlijk is", a.w., 71. Wel blijft Kuyper vasthouden aan een 
cognitio Dei naturalis, a.w., 40vv. Anders is moeilijk te rijmen, hoe hij 
in zijn Encyclopaedie (uit dezelfde tijd als de Loc. de Deo\) natuurlijke 
Godskennis en theologia naturalis naast elkaar kan plaatsen. Hier heeft hij 
immers de natuurlijke theologie niet in die toegespitste zin van een aparte 
dogmatiek op het oog. 
Al met al vat Kuyper het begrip 'natuurlijke Godskennis' in meer dan een zin 
op, de ene betekenis aanvaardend en de andere verwerpend. Het is begrij
pelijk, dat een dergelijk begrip moeilijk kon samenvatten wat Kuyper onder 
'gemene gratie' wèl kon onderbrengen. Bovendien is het begrip theologia 
naturalis ook veel te smal voor alles wat wij nu in De Gemeene Gratie 
te lezen krijgen. Het gaat om heel wat méér dan om kennis van God. Wij 
zullen later zien, dat het feitelijk ook om iets dnders gaat. 

5. Calvinistische achtergrond. Wij dienen ook te bedenken, dat Kuyper 
na zijn beide series artikelen over Verkiezing en Verbond met hun par t i -
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culiere en verbondsgenade, weinig moeite gehad moet hebben om, ter 
parallellisering, in zijn wereldbeschouwing te spreken over algemene 
genade. Hij was goed thuis in de oude calvinistische theologie en heeft 
daarin van algemene genade gelezen. Het probleem waarvoor Kuyper 
zich gesteld zag (het dodelijk karakter der zonde èn het goede in de 
wereld), is dat van Calvijn zelf geweest. Of en hoever Kuyper eigen 
wegen in de ontwikkeling van het begrip der gemene gratie is gegaan, 
zullen wij later beoordelen. 

Het onderwerp: 'Calvijn en de algemene genade' komt later aan de orde. 
Maar wij moeten er hier wel even op vooruitgrijpen. Kuyper heeft immers 
herhaaldelijk zich voor zijn leer van de gemene gratie op Calvijn beroepen. 
Is dat een beroep achteraf geweest, óf hebben we bij Kuyper m zijn probleem
stelling te maken met een moeite (en oplossing daarvan), die Calvijn ook 
gekend heeft? Wij beweren het laatste en trachten dat in hoofdstuk III en IV 
aan te tonen. Nu volstaan wij met de opmerking, dat men voor een gefundeerd 
oordeel over Kuypers leer de calvinistische achtergrond ervan niet uit het oog 
mag verliezen. 

6. Het politieke oogmerk. Kuyper heeft De Gemeene Gratie ook zeker 
geschreven om aan de verhouding van kerk en staat bijzondere aandacht 
te schenken. De litteratuur van het oude calvinisme heeft hem er toe 
bewogen "om in de Gemeene Gratie de oude Calvinistische politiek weer 
aan onzen zoo anders geworden tijd aan te passen" *^^). Dit politieke 
motief in zijn leer heeft Kuyper eerst in de Locus de Magistratu (1893) 
en later in het derde deel van De Gemeene Gratie uitvoerig behandeld. 

Reeds door zijn studie voor de prijsvraag van de Groninger faculteit is 
Kuyper in Calvijn thuisgeraakt en, zo schrijft hij, "daar Kerk en Staat in de 
opvatting van de 16e eeuw zoo innig nauw saamhingen, lokten mijn studiën 
mij reeds toen, tot op zekere hoogte, naar het politiek terrein", A.R. Staat
kunde, woord vooraf, VIII. Pas later komt Kuyper in aanraking met het 
politieke leven en ziet hij in, dat theologie en politiek niet te scheiden zijn. 
Hij dankt dit inzicht aan de conventikels: Het is "niet anders dan het contact 
met het leven, dat nog in de dusgenaamde Nachtschool ritselde, waardoor ik de 
ondoenlijkheid inzag, eenerzijds om theologie en politiek van elkander te 
scheiden, en anderzijds om 1789 in plaats van 1578 als uitgangspunt voor de 
historisch-politieke lijn te kiezen. Het waren niet de bezielingen van den 
Reveil, en ook niet de Surpranaturalistische vindingen, die mij dit contact 
met het historische leven gaven. Dit contact kwam uit het overblijfsel der 
aloude 'Gezelschappen', met hun breeden aanhang. In die Gereformeerde 
kringen had men nog een eigen litteratuur, en die litteratuur sprak nog theolo
gisch en politiek als onafscheidelijk één", A.R. Staatkunde, woord vooraf, VIII. 
In 1873 vond en kocht Kuyper bij een antiquaar te Leiden "heel een bibli
otheek . . . waaruit het oude Calvinisme nog als met graftaai mij toesprak. 
Zoo kwam ik tot de oude litteratuur, en vooral door Dibbets tot de erven 

*'̂ ) A.R. Staatkunde, woord vooraf, X. 
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der geestelijke nalatenschap. Dit bewoog mij toen om in de Gemeene Gratie 
de oude Calvinistische politiek weer aan onze zoo anders geworden tijd aan 
te passen", a.w., woord vooraf, X. 
Kuyper had dit reeds in 1893 gedaan in een uitvoerige behandeling van de 
locus de magistratu. Reeds de zelfstandige en brede behandeling van een 
dergelijke locus, zo niet voorkomend bij de andere gereformeerde dogmatici, 
toont hoezeer het Kuyper ter harte ging aan de politieke problemen een 
principiële, theologische fundering te geven. Hij vond deze in de leer van 
de gemene gratie, die in genoemde Locus voor het eerst uitvoerig behandeld 
wordt (§ 2, De gratia communi). De verhouding kerk en staat kan volgens 
Kuyper alleen maar helder gesteld worden met behulp van deze leer. 
Ook al is het calvinisme begonnen "met formeel dogmatisch in zijn eersten 
aanloop te dwalen en over te nemen de gangbare beschouwing der Room-
sche Christenheid", toch "heeft er van meet af aan in het Calvinisme 
een andere kiem gelegen, zij het ook verscholen, die er toe leidde om het 
Calvinisme niet alleen als theologische richting of kerkelijke openbaring te 
doen optreden, maar als vormende kracht van 't maatschappelijk leven en 
dat van rijken en volkeren. Die kiem lag daarin, dat Calvijn aanstonds de 
tegenstelling tusschen Gratia Comm. en Spec, gevoeld heeft en ze, zij het 
ook op onvoldoende wijze, heeft uitgesproken. Gevolg hiervan was, dat in 
het Calvinistisch leven de kiem consequent doorwerkte en in Amerika, 
Nederland en Engeland vrucht droeg in het breken met de staatskerk en in 
de rijke en volle ontplooiing van het denkbeeld van een vrije kerk in een 
vrijen staat", Loc. de Magistratu, 21. 
Gelet op het bovenstaande is het dan ook geen wonder, dat Kuyper in De 
Gemeene Gratie de helft van het 'practisch gedeelte' (deel III) besteed heeft 
aan het vraagstuk 'Kerk en Staat'. Terecht heeft R. H. Bremmer hieruit 
geconcludeerd, dat Kuyper "heel zijn geniale conceptie niet het minst (heeft) 
opgezet om de verhouding van Kerk en Staat theoretisch te kunnen af
grenzen", Ref. 25, 266. 
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II 

K. SCHILDER 

A. Schilders bestrijding van de leer der gemene gratie 

Ook K. Schilder heeft zich met de leer van de gemene gratie uitvoerig 
beziggehouden. Vanaf 1932 richt hij zich in een steeds scherper worden
de kritiek tegen Kuypers opvattingen. Het jaartal wijst uit, dat Schilder 
niet van meet af aan (hij werd in 1914 predikant) Kuypers leer be
streden heeft. Vóór 1932 heeft hij zich nog goed kunnen vinden in de 
gemene-gratie-leer. Wij zullen hierover spreken in II B, om daar naar 
het antwoord te zoeken op de vraag, hoe bij Schilder de wending van 
'pro' naar 'contra' zich voltrokken heeft. 
Eerst zullen wij de kritiek van Schilder weergeven. Om orde en over
zicht te krijgen in het materiaal voor deze tekening, verdelen wij II A 
in drieën: 
1. Schilders dogmenhistorische bezwaren. 
2. Schilders dogmatische bezwaren. 
3. Schilders eigen solutie. 
Dit derde onderdeel valt strikt genomen niet onder het hoofd: Be
strijding van de leer der gemene gratie; maar Schilders kritiek komt 
veel scherper voor ons te staan, wanneer we zijn eigen solutie, die ge
boren is uit de kritische confrontatie met Kuyper, bespreken. 

Dogmenhistorische bezwaren 

§ 1. Zuinig zijn op het woord 'genade' (Augustinus en Dordt). 

Reeds Augustinus, aldus Schilder, kende het verschil "tussen het slordig-
onnauwkeurige gebruik van het woord 'genade', én het wetenschappe-
lijk-nauwkeurige hanteeren van dat lievelingswoord der kerk: ge-na-
de"*). Dit verschil had Augustinus leren zien in zijn strijd tegen Pelagius. 
Hij werd namelijk ongerust toen Pelagius de term genade gebruikte "óók 
daar, waar sprake is niet van herstel, doch van schepping der natuur" ^). 
Voor Pelagius was dat misbruik van het woord genade een poging tot 
zelfbeveiUging tegen het verwijt van miskenning der genade. "Zou Pela
gius aan Gods genade te kort doen? Weineen, zo weerde hij af: ik vind 
overal en in alles genade!" *). Hij wenste allerminst door zijn prediking 
van de vrije wil de genade uit te sluiten. "Immers: hij erkende, dat de 
mogelijkheid van willen en van werken, zonder welke de mensch niets 

1) Heid. Cat. IV, 21 v. 
=>) a.w. IV, 34 
') a.w. IV, 30. 
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goeds zou vermogen te willen of uit te richten, door den Schepper in ons 
was gelegd; welnu, dat was een gratia, een genade, die commuun was 
aan heidenen en christenen, goddeloozen en vromen, geloovigen en on-
geloovigen. Een in de schepping, een met de natuur gegeven 'mogelijk
heid', heet dus als zoodanig bij Pelagius al 'genade' " *). En dat, "om de 
ware genade op haar kop te zetten, daarom, om haar te verdraaien en 
te verwoesten" ^). De eerste beoordelaars van Pelagius hadden dat nog 
niet door. En zij hebben zich daarover later verontschuldigd: Konden zij 
"nu heusch vermoeden, dat hij een genade op het oog had, welke wij met 
de goddeloozen gemeen hebben? Hadden ze dat geweten, ze hadden hem 
verontwaardigd de deur gewezen, - aanstonds. Dat ze door zijn manier 
van spreken een oogenblik van de wijs gebracht zijn, is hun niet kwalijk 
te nemen; ze waren gewend aan bijbeltnnL Deze nu bezigt den term 
'genade' voor de werken der verlossing -, aldus lezen we" *). 
Weliswaar is er naast de wetenschappelijke ook de losse omgangstaal. 
"Te dien aanzien geeft ook Augustinus gaarne toe dat 'quadam non im-
probanda ratione' (op een of andere, nu niet direct afkeurenswaardige 
manier) gezegd kan worden, dat er een gratia is, waardoor wij geschapen 
zijn en van de levenlooze of redelooze creaturen onderscheiden: we 
danken dat aan God. Maar deze concessie aan de practijk geeft nog geen 
recht, twee 'lijnen' bij Augustinus aan te nemen, ééne, volgens welke de 
term genade niet, een andere, volgens welke hij wèl voor scheppings-
gaven (dona creationis), strikt genomen, zou aannemelijk zijn. Het 
"quadam non improbanda ra t ione ' . . . zegt hier alles" ' ) . Ook Suarez 
houdt in overeenstemming met Augustinus staande, "dat zulk breeder 
gebruik van het woord 'gratia' niet beantwoordt aan de H. Schrift, niet 
aan de taal van profeten, evangelisten en apostelen" ^). 
De les uit de dagen van Augustinus mag niet vergeten worden. Maar 
heeft Kuyper haar ter harte genomen? Helaas, ook bij hem worden 
'natuurlijke gaven' illegitiem als ge«<ïc/egeschenken gekwalificeerd. De 
'overblijfselen' van het beeld Gods heten genade ' ) . " 't Is slordig, als 
Kuyper in zijn populaire artikelen, later gebundeld, de 'natuur' een 
'gave' (of collectie van 'gaven') noemt, en dan meteen maar verkondigt: 
het is gegeven, het was niet verschuldigd, het is dus 'gratie'. Maar laat 
men dan maar rustig zeggen: leve Pelagius' spraakgebruik!" ^''). 
De geschiedenis van Pelagius' misbruik van het woord genade herhaalt 
zich in de dagen van Dordrecht. Het zijn de friese deputaten ter synode, 
die dat uitdrukkelijk constateren. Schilder citeert hun volgende woorden: 
"Van Pelagio verhaelt Augustinus dat hij Anathema gheseydt heeft, dat 
is, vervloeckt heeft de gene die daer ofte ghevoelt, ofte seght, dat de 

*) Heid. Cat. IV, 32 
5) a.w. IV, 33. 
») a.w. IV, 34 V. 
' ) a.w. IV, 35. 
s) a.w. IV, 37. 
•) a.w. IV, 20; verwezen naar G.G. I, 252 v. 
" ) a.w. IV, 66. 
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genade Godts, door dewelcke Christus in de werelt ghecomen is, om de 
sondaren saligh te maken, niet van noode en sy, niet alleen in elcke uyr 
ende ooghenblick, maar oock selfs in elcke onse werckinghen. Het wel-
cke, seyt Augustinus, als Gods dienaers, zijnde Voorstanders van de 
Algemeene waerheyt gehoort hadden, hebben sy geene andere ghenade 
Godts konnen verstaen, dan deselve, die sy ghewoon waren in de 
boecken Godts te lesen, en aen den volcke Godts te predicken: maer 
verre een andere genade heeft hy verstaen, namelijc, gelijc dienselve, 
Augustinus Sendtbrief 106 seyt, dewelcke den Heydenen, ende den 
Christenen, den ongodvruchtighen, den geloovigen en den ongeloovigen 
ghemeen is, dat is, hy heeft verstaen die algemeene genade, dat is, het 
licht der natuere. Hoe verre dat de Remonstranten verschillen van dese 
leere ende van dese neminge over het woort genade, laten wy een yder 
oordeelen. Maer dat en ontsien wy ons niet te seggen dat sy veel meer 
van Pelagio en sijne aenhangers, dan van den H. Geest sprekende in de 
Schriftuere geleert hebben, dat sy het licht der natuere, den naem van 
genade geven. Want de H. Geest verstaet altyts door genade ofte de 
fonteyne selfs van alle salighmakende gaven, mitsgaders de barmherti-
cheyt Gods, ofte de genadige, en boven-natuerlijcke werckingen, ende de 
boven-natuerlijcke ende gheestelijcke gaven, dewelcke uyt die loutere 
genadige liefde ende barmherticheyt in Christo ende door Jesum Chris
tum onsen middelaer ons gegeven worden" ^^). Schilder commentarieert 
dan als volgt: "Men mag dus volgens deze opvatting aan het natuurlijk 
licht niet toekennen, wat slechts aan Gods ware gratie toekomt. Het 
adjectief 'ware' of 'vera' zegt hier alles; de toevoeging 'welke door Jezus 
Christus is', snijdt elk misverstand af. Boven alle gemeene-gratie-leuzen 
uit klinkt dus deze waarschuwing: vergeet het niet, er is 'ware en valsche 
genade'" i^). 
Het zijn dan ook de remonstranten en niet de gereformeerden, die, 
volgens Schilder (met een verwijzing naar Dordtse Leerregels III/IV, 
§ 5, Verwerping der Dwalingen), het licht der natuur met 'gemene ge
nade' hebben aangeduid ^^). In de enige plaats, waar de term gemene 
gratie in de formulieren van enigheid voorkomt, wordt de remonstrant
se waardering voor het natuurlijk licht, dat zij gemene gratie noemen, 
bestreden ̂ *). 
Daar komt nog iets bij. Wanneer Dordrecht spreekt van het natuurlijk 
licht, wordt tegelijk gezegd, dat de mens dit licht niet recht gebruikt, 
doch verduistert, ten onder houdt en geheel bezoedelt. "Niet slechts het 
licht des Woords staat hij tegen, maar ook het schijnsel van het licht der 
natuur. Niet slechts de heldere lamp, maar ook het kleinste flikker-

1') a.w. IV, 31 V. Wij hebben de spelling gecorrigeerd naar Acta ofte Handelinghen 
des nationalen Synodi, ed. Canin (kleinere uitgave), Dordrecht 1621, deel III, 273. 

12) a.w. IV, 32. 
1») a.w. I, 71, 118, 365; IV, 20 v; Ref. 18, 211; 20, 253; 22, 266; Congres van ge

reformeerden (Verslag), 111; Christus en cultuur, 98. 
" ) Heid. Cat. I l l , 236. 
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lichtje wil hij krachtens zijn bedorven aard van den kandelaar 
weren" ^'). Maar bij de remonstranten wordt, om een uitdrukking van 
Trigland te bezigen, van vonkskens 'een groot vyer' gemaakt ^^). 
In de remonstrantse leer van de docilitas komt dat duidelijk uit. Schilder 
citeert hiervoor Ph. a Limborch. Men mag volgens a Limborch "niet 
beweren, dat allen van nature 'onvolgzaam' of slecht zijn: want die 'on-
volgzaamheid' komt niet voort uit de natuur, noch is ze aangeboren, 
maar ze is (wie denkt hier niet aan Pelagius?) ze is gevolg van opvoeding 
en slechte gewoonte. Was ze uit de natuur, dan zou ze bij allen dezelfde 
zijn . . . Vanwaar - zo vraagt nu Limborch - vanwaar heeft de mensch 
nu deze volgzaamheid, deze voegzaamheid, deze buigzaamheid, deze 
ontvankelijkheid? Het antwoord luidt: Ze komt van die gemeenschappe
lijke en algemeene genade, die God door de werken van schepping en 
voorzienigheid allen menschen meedeelt. Met hand en tand houdt deze 
remonstrant vol, dat hier van gemeene genade moet gesproken worden. 
God gaf den menschen het licht der rede, maar bovendien roept Hij ze 
tot zich door zijn scheppings- en voorzienigheidswerken, waarmee Hij 
hun redelijk bewustzijn opwekt" "). In tegenstelling tot wat Dordt leert 
is de mens door zijn docilitas, als gave van Gods gemene gratie, in staat 
het natuurlijk licht wèl goed te gebruiken. M.a.w. licht en aanwen
ding (usus) van het licht, gedoceerd worden en dociel zijn, gaan dan 
samen!'®). Over "het fijne puntje", "dat er tusschen het natuurlijk ge-
gevene ('natuurlijk licht') en het gebruik ervan een tusscheninstantie is 
(Schilder bedoelt het verdorven mensenhart, J. D.), die op het 'gebruik' 
beslissenden invloed heef t . . . loopen ze al maar heen" *'). Maar de ge
reformeerde theologie belijdt in de Heidelbergse Catechismus (antw. 5) 
de gepraeoccupeerde zondaar, d.w.z. de zondaar die al bij voorbaat 
vooringenomen is tegen God en zijn naaste; "geprae-occupeerd dermate, 
dat hij terugdringt de betere overtuiging aangaande zijn volstrekt be
derf. Het voor den humanist zoo aantrekkelijke waanbeeld van den-
man-der-docilitas is in zich zelf een bewijs van het haten, bedoeld in 
antwoord 5; want juist door het ontwerpen van zulke waanbeelden wil 
de natuurlijke mensch verstoppertje spelen met zichzelf, teneinde, nadat 
de spiegel hem voorgehouden was, die hem zijn 'natuurlijk', zijn 'aan
geboren' aangezicht deed zien, 'terstond te vergeten hoedanig hij was' 
(Jacobus 1 : 23). Daar hebt ge het 'haten' in de practijk; het 'ten-onder
houden' van alle ons gegeven licht. De remonstrantsche gemeene-gratie-
concepten mogen de leer der algeheele verdorvenheid weerspreken, toch 
bevestigen ze haar: de oorzaak der onmacht ligt in het fundamenteele 
bederf, het bederf des harten, met zijn vijandschap, zijn onwil, dien 

«) Re f., 19, 67. 
" ) t.a.p. 
") Heid. Cat. I, 160. 
" ) a.w. IV, 44 V. 
" ) a.w. IV, 45. 
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haat, die al wat oproept tot beter inzicht, bij den wortel en van den 
aanvang af wil afsnijden" ^*). 
Hier staat Schilders waarschuwing om zuinig te zijn op het woord 
'genade' ons duidelijk voor ogen. De ontsporing der remonstranten is een 
baken in zee. Zij hebben met "dat lievelingswoord der kerk: ge-na-
de" ^̂ ) de scherpe punt afgeslepen van wat de Catechismus zegt over 
onze geneigdheid God en de naaste te haten ^ ) . En al proberen de re
monstranten zich van Pelagius te distantiëren ^^), in de praktijk wordt 
toch ook bij hen de natuur fundamenteel autark verklaard. Lijnrecht 
hiertegenover staan dan de Dordtse Leerregels met hun "Gode zijn eere 
gevende these, dat er is een 'nieuwe schepping', een nova creatio, het 
'fijne puntje' van Dordt. Noch de synergist, noch de remonstrant hebben 
Augustinus' genadebegrip consequent kunnen hanteeren in hun gemeene-
gratie-leer. Het wordt óók terminologisch, kiezen of deelen; voor de tijd-
genooten van Dordt, - en voor ons" ^*). 
Schilder wil van Dordrecht nóg iets leren en wel van wat Paraeus tegen
over de remonstrantse leer van een algemene genade beweerd heeft. Deze 
leer der Remonstranten komt volgens Paraeus (in de samenvatting die 
Schilder geeft) hierop neer: "Een 'algemeene' en van de zijde van God 
'indifferent' (zonder dat Hij zich er mee bemoeit wat er van terecht 
komt bij de verschillende gegadigden) bewezen 'genade' moet nog 'ge
specificeerd' worden (de een zal, als 't op de concrete werkelijkheid gaat 
aankomen, accepteeren, de ander weigeren; dan wordt different wat 
eerst indifferent was). Zóó staan de zaken, indien van een algemeene 
indifferente genade werkelijk te spreken zou zijn, zooals de Remon
stranten beweren" ^^). Maar Paraeus wijst deze af, omdat "indien wy . . . 
uyt ons selven . . . de indifferente (genade) specifieren. . . den af-god 
van den vryen wille" wordt opgericht (en zo de genade, die nimmer in
different is en altijd insuperabel wérkt, teniet wordt gedaan ^*). Deze 
afwijzing raakt ook de kern van de kwestie der gemene gratie. "Want 
indien het waar is, dat het spreken van indifferente progressieve of zélfs 
maar retardeerende werkingen Gods (Kuyper, J. D.) een abstractie is, 
en dat het volle leven, de werkelijkheid, het dusgenaamde indifferente 
slechts in specificatie kent, dan is hiermee de theologische stelling, vol
gens welke de kosmische therapie (en dus ook die van de mogelijkheid 
van historie) na den val commune gratie is, los te denken van Gods 
concrete gezindheid over de bepaalde individuen, in het hart getrof
fen" 2'). Specificatieloze indifferentie "hesti.it niet; niet-individueele 

" ) a.w. I, 169. 
=») Zie noot 1. 
" ) Heid. Cat. I, 165. 
" ) a.w. IV, 46. 
" ) a.w. IV, 47. 
2̂ ) a.w. IV, 56. Zie voor de rede van Paraeus Acta ofte Handelinghen, I, 288-326; 

voor het citaat a.w., 315. Paraeus was vanwege zijn hoge leeftijd niet zelf ter 
synode. Zijn schriftelijk betoog werd daar in de 99e sessio voorgelezen. 

»•) Heid. Cat. IV, 57. 
" ) a.w. IV, 57 V. 
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gemeenschappelijkheid evenmin. De commune natuur en haar werkge-
legenheden kunnen slechts in en door het individueele natuurge^rwi^ met 
recht commuun zijn en als commuun functioneeren; het individueel-
menschelijke is nooit zonder effectueering van Gods praedestinatie, de 
nimmer bleeke, nimmer kleurlooze" ^*). 

Schilders commentaar op de uiteenzetting van Paraeus is pas doorzichtig, 
wanneer men zijn dogmatische bezwaren tegen de leer van de gemene gratie 
kent. Wij zullen die eerst later vermelden. Terwille van de volledigheid inzake 
'Schilder en Dordt' hebben wij reeds hier Paraeus' kritiek op de Remonstranten 
en de exegese die Schilder van deze kritiek geeft, weergegeven. In het licht 
van wat later zal volgen, wordt hetgeen Schilder hierboven zegt, verstaan
baar. 
Schilder erkent wel, dat ook sommige gereformeerde vaderen van algemene 
genade gesproken hebben. Zo disputeren de discipelen van de opstellers van 
de Heidelbergse Catechismus nog over het leerbegrip der algemene (of com
mune) genade, Heid. Cat. I, 12v en zo heeft ook iemand als Trigland nog 
niet consequent de algemene genade (waaronder hij de openbaring verstond, 
die tot alle mensen komt in het boek der natuur), afgewezen, Heid. Cat. I, 
167v. 

§ 2. Onjuist beroep op Calvijn. 
Wij hebben reeds gezien, dat Kuyper zich voor zijn leer van de gemene 
gratie op Calvijn beroept, en wel op Institutie II, 3, 3. Dit beroep wordt 
door Schilder bestreden. "Zeker, Calvijn spreekt, net zooals Augustinus 
het wel deed, althans toeliet, zoolang het niet (bij Pelagius) méénens 
werd, van zekere (nonnuUa) ruimte voor een 'gratie', die men kan aan
treffen binnen de bedorven natuur, van bepaalde menschen, ten voor
beeld gesteld uit de kring der ongeloovigen, bij wie de zonde beteugeld 
wordt, niet in haar aard, maar in haar 'uitbarsting'. Maar is dit de be
kende commune gratie? Neen, want wat het adjectief commuun betreft: 
Calvijn zelf spreekt van 'speciaal'. En wat het substantief 'genade' aan
gaat: in de eerste plaats maakt Calvijn van die 'speciose' giften geen 
algemeen-geldige kategorie: ze komen als gave bovendien (boven de na
tuurlijke gaven) voor; en in de tweede plaats maakt juist de aanwending 
van het 'meervoud' (gratias) duidelijk, dat Calvijn het woord bedoelt in 
den losseren zin, niet in den kategorialen van Kuyper" ^*). Schilder ver
wijst ook naar een citaat van Calvijn, waarin deze het woord gratie 
bezigt in een ruimere betekenis, "die meer met het fransche begrip van 
(elegante) 'gratie', dan met het confessioneele van 'genade' te maken 
had" *"). Wel betekent 'gratias' in Inst II, 3, 4 "iets meer dan elegantie, 
gracie; maar het heeft stellig ook niet de waarde van 'genade', in den-

« ) Heid. Cat. IV, 59. 
" ) a.w. IV, 138. Schilder analyseert hier Inst II, 3, 4 (ed. Barth-Niesel III, 276, 11): 

non esse istas communes naturae dotes, sed speciales Dei gratias. 
»») a.w. IV, 22. Het citaat, reeds aangehaald in Schilders Tusschen 'Ja' en 'Neen', 289, 

is uit Calvijns commentaar op Hebr 11, 1: Hic vero gratia caret antilogiae species. 
In de franse vertaling: au reste l'apparence de contradiction en ce propos a grace. 
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zelfden zin, als waarin Kuyper den term gemeene gratie wil opgevat 
zien. Die meervoudsvorm wijst de goede richting aan. 'Een genade' (men 
kan daarvan een meervoudsvorm gebruiken) is wat anders dan genade 
als commuun aan allen, kategoriaal verstaan" *^). Schilder acht daarom 
het beroep, dat Kuyper op Calvijn zich veroorlooft, "geenszins wezen
lijk". Want Calvijn spreekt in II, 3, 3 wel van een zekere beteugelende 
genade, "maar is daarmee de kwestie opgelost? Geenszins, zegt Calvijn; 
daarom gaat hij in § 4 verder, en concludeert, dat men alle waarde moet 
ontzeggen aan al wat in onheilige menschen lofwaardig schijnt. Op de 
staatsmarkt, en in den mond der groote massa mogen die 'deugden' ge
prezen worden, voor Gods tribunaal zijn ze van geenerlei waarde" ̂ ^). 
Dat Schilder op het punt van de gemene gratie geen harmonie tussen 
Kuyper en Calvijn erkend heeft, kan ook nog blijken uit zijn oordeel 
over de dissertatie van H. Kuiper, Calvin on common grace, verdedigd 
aan de Vrije Universiteit. "Een eventuele Kamper dissertatie over de 
gemeene gratie bij Calvijn . . . zal er . . . anders uitzien dan de amster-
damsche" ^^). 

§ 3. Gereformeerde reactie tegen Cartesius gedeeltelijk veronacht
zaamd. 

Het is, volgens Schilder, een feit, dat "óók de vaderen van vóór Dor
drecht - we geven het graag toe - vaak gesproken (hebben) van 'aange
boren kennis', van 'capita communissima', d.w.z. aan alle menschen ge
meenzame zeer algemeene hoofdwaarheden (met eigen inhoud dus), óók 
aangaande 'de hoogste autoriteit'; ja, ze hebben zelfs meer dan eens de 
'aangeboren' Godskennis (theologia insita) met die 'capita communissi
ma' identiek verklaard" '*). Velen onder hen hebben beweerd, dat de 
inhoud van 'het boek der consciëntie' in de natuurlijke theologie zakelijk 
overeenkwam met de tien geboden '^). De leer van het bestaan van een 
natuurlijke theologie hebben zij zelfs met hand en tand verdedigd o.a. 
tegen de Socinianen ^*). Die natuurlijke Godskennis kon het, naar men 
meende, aardig ver brengen ^'). "Tot onze beschaming" moet daarom 
gezegd worden, dat "als s t r aks . . . Cartesius het ook op gereformeerden 
wind gedragen vonkje van het lumen naturale tot een heel groot en ver
schroeiend vuur aanblaast h i j . . . zich beroepen kan op theologenwljs-
held, die de gereformeerden pas uit reactie tegen hèm hebben vaarwel 
gezegd. Cartesius' z.g. excessen hebben hen uit de commune-noties
sluimering opgewekt" '^). Cartesius heeft - door veel verder te gaan dan 

»i) Heid. Cat. IV, 139. 
'=>) a.w. IV, 130. 
" ) Ref. 24, 407. 
") Heid. Cat. I, 183. 
" ) a.w. I, 182. 
»«) a.w. I, 91. 
" ) a.w. I, 90. 
»8) a.w. IV, 125. Cf. Ref. 22, 266. 
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de gereformeerden - dezen zó hevig doen schrikken, "dat ze na dien 
zich allerlei moeite gegeven hebben, om toch vooral goed te doen uit
komen, dat zij met hun leer van 'aangeboren' indrukken, en van een 
'natuurlijke' godskennis of theologie, toch volstrekt niet in het kielzog 
van Cartesius hadden willen varen" ^^). 
Nu is het waar, dat Kuyper de natuurlijke theologie heeft prijsge
geven *"), maar Schilders verwijt, dat V. Hepp en P. Prins "de les der 
geschiedenis inzake de gereformeerde reactie tegen Cartesius gedeeltelijk 
veronachtzaamd" hebben**), laat hij óók op Kuyper slaan, wanneer deze 
Rom 2, 14 (het werk der wet geschreven in het mensenhart) rekent tot 
die plaatsen, die "het meevallen van de lieden der wereld toelichten" *^). 
Bovendien bestaat er voor Schilder geen twijfel over de nauwe samen
hang tussen het thema van de gemene gratie en dat van de natuurlijke 
theologie. De oudere gereformeerden koppelden nog geregeld de kwestie 
van gemene (commune) gratie vast aan die van natuurlijke theologie en 
van aangeboren ideeën of Godskennis (met een eigen en dan aan alle 
mensen gemene of commune inhoud) *^). "Ieder kan immers bij eenig 
nadenken verstaan, hoe het een met het ander samenhangt. Dat Gods 
algemeene genade werkt in het natuurlijke (en cultureele) leven, en dat 
men ook buiten de kerk en de Schrift óm heusche genade genieten kan, 
dat is een leer, die ten nauwste samenhangt met die der z.g. 'natuurlijke 
theologie': dat men n.l. buiten de kerk en de Schrift óm óók heusche 
kennis van God verwerven kan, een kennis, die min of meer in systeem 
te brengen zou zijn"**). En daarom: "Wie critisch de konkreet voorge
dragen theorieën op het ééne punt tegentreedt, (zal) ook inzake het 
tweede zich meer en meer gereserveerd betoonen". De vaderen hebben 
de leer der natuurlijke theologie laten verkommeren en die der (al-) ge
mene genade tevens *^). 

§ 4. Commuun of generaal? De vaderen en Kuyper. 

Herhaaldelijk wijst Schilder op een terminologisch verschil tussen 
Kuyper en de vroegere gereformeerden. Kuyper kent tweeërlei genade: 
algemene en bijzondere. Naast de term algemene genade treedt als syno
niem op: gemene gratie. Maar deze gelijkstelling komt "in conflict met 
wat door vroegere gereformeerden werd gezegd. Meer dan één hunner 
onderscheidde n.l. tusschen JWeërlei genade: a/gemeen (of generaal), 
gemeen (of commuun d.w.z. gemeenschappelijk binnen beperkten kring), 
en bijzonder (of speciaal). Het verschil is duidelijk: het hebben van 
oogen b.v. is generaal, of <i/-gemeen, het hebben van bruine oogen daar-

s«) Heid. Cat. I, 92. 
" ) a.w. I I I , 238. 
»i) a.w. I, 120. 
") a.w. I, 98. 
*') a.w. I I I , 237. 
" ) Ref. 17, 380. 
*') t.a.p. 
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entegen gemeen (commuun)" *'). 'Commuun' kan natuurlijk ook op alle 
mensen slaan, maar dat behoeft niet. "Het generale is altijd commuun. 
Het commune niet steeds generaal. En zeker is, dat 'gemeen' en 'al
gemeen' scherp te onderscheiden zijn. Men kan dus bij de vaderen iets 
bij de commune gratie hooren rekenen, dat diezelfde vaderen nog niet 
onder onze 'gemeene gratie' zouden willen rangschikken. Omgekeerd: 
wij kunnen iets tot de 'algemeene' genade brengen, dat zij juist niet tot 
de 'algemeene' rekenen, schoon wel tot de 'gemeene'" *^). 
Door dit terminologisch verschil kan een beroep op de vaderen gevaar
lijk zijn. Wanneer b.v. L. Berkhof Joh. a Marck aanhaalt om Kuypers 
leer met een beroep op de vaderen te verdedigen, noemt Schilder deze 
aanhaling misleidend, omdat èn k Marck zelf èn diens commentator 
B. de Moor in het bewuste citaat spreken van een gratia communis, die 
beperkt is tot de 'externe vocati', de door Gods Woord 'uitwendig ge
roepenen' *®). M.a.w. déze 'gemene gratie' blijft beperkt binnen de wer
kingssfeer van de kerk en is allesbehalve algemeen. En wanneer het 
volgens De Moor gaat over het commune (alleen onder hen, die de ge
nademiddelen tot zich zien komen) tegenover heilzame genade, "wat 
heeft dat met Kuyper's breede epos te maken? Heel weinig"*^). 
Ook in dit opzicht kan Kuyper zich niet op Calvijn beroepen: "Wat is 
volgens Calvijn die commune gratie? Wel, heelemaal geen algemeene, tot 
alle menschen komende genade, zooals Kuyper . . . (beweert), doch ge
meene, d.w.z. alleen voor de kerk-menschen. De genade, die iedereen 
in de kerk krijgt" *•). 

Dogmatische bezwaren 

§ 5. /5 continuering van de geschiedenis na de val genade? 

Kuyper heeft deze vraag bevestigend beantwoord, zoals wij reeds in 
Hoofdstuk I gezien hebben. Was er geen gemene gratie ingetreden, dan 
zou immers "alles als met één ontzettenden donderslag" ineengestort en 
in de hel verzonken zijn. Dit is echter niet geschied. Er had opschorting 
plaats ^'). En dit "uitstel van executie", waardoor "Adam dien eigen dag 
niet stierf, maar leven bleef, en nog eeuwenlang voortleefde, is niets 
anders, noch iets minder geweest, dan een zeer machtige daad van alge
meene genade, die alle menschen, en ook ons persoonlijk aangaat". 

*•) Heid. Cat. I l l , 238 v. Kuyper heeft zich wel rekenschap gegeven van het onder
scheid tussen 'universalis' en 'communis'. Cf. onze pag. 14. 

" ) a.w. III, 239. 
*') a.w. IV, 64. Bij Kuyper komt de onderscheiding voor tussen 'natuurlijk-algemene' 

genade en 'gemene' genade (de laatste toegelicht o.a. met Hebr 6, 4 vv); maar deze 
onderscheiding heeft in zijn theologie verder geen plaats gekregen. Cf. Loc. de 
Salute, 89. 

*") Heid. Cat. IV, 64. Voor het citaat van De Moor, zie a.w. IV, 63 v (noot 23). 
'») Ref. 24, 407. 
'*̂ ) Zie onze pag. 22 v. 
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Zonder die continuering zou er immers "geen menschelijk geslacht ont
loken zijn" **). 
Tegen deze redenering vooral richt zich Schilders kritiek op Kuyper. 
Naar de eigen woorden van Schilder is het zijn "diepste tendenz . . . 
altijd geweest. . . aan te toonen, dat het ook na den val gecontinueerde 
voortbestaan van natuur en mensch niet 'eenzijdig' moet worden ge
typeerd met den term 'gratie' (genade)" '^). 
Welke bezwaren heeft Schilder tegen Kuypers redenering? 

1. Niet hypothetisch-speculatief redeneren. "Neem eens even aan, dat 
er zoo iets als een 'wereld' geweest zou zijn, indien God dadelijk het 
uiterste der straf, den 'tweeden dood' had laten optreden, geeft mij dit 
dan het recht, mijn-wereld-van-nü te vergelijken met die onderstelde 
wereld-van-als-dan, om daarna te concludeeren, dat de wereld-van-nu 
nog al 'meevalt', en om dan verder dit 'meevallen' te verklaren uit een 
wilsbeschikking Gods, die ik 'gratie' of 'genade' noemen kan? Als ik n.l. 
strikt gesproken wil hebben? O neen. Want, indien ik de wereld-van-
hier-en-nu mag meten aan een onderstelde 'wereld'-van-ginds-en-straks, 
waarom zou ik dan niet even lief, zoo niet veel liever, de wereld, waar
in ik leef, vergelijken met b.v. de nieuwe aarde, waarin gerechtigheid 
woont? Waarom zou ik wel met een 'hel', die er heden zou geweest zijn, 
en niet met den 'hemel', die er straks zeker z^l zijn, vergelijken?" **). 
In het laatste geval immers valt de wereld niet mee, doch tegen, 
komt over mij een gevoel van verschrikking i.p.v. opluchting. "Op die 
hypothetische hel (die er zóu geweest zijn) heeft de wereld van vandaag 
veel 'voor'. Maar bij het komende, niet hypothetische vrederijk staat ze 
heel erg ten achter . . . Wat is het nu? Zoet of bitter? Gemeene gratie 
of een gemeen oordeel? Retardatie van den vloek, dan wel van den 
zegen?" ^^). Schilders bezwaar is daarom, dat Kuypers vergelijking 
willekeurig is en met evenveel, ja met méér recht (als men het hypothe
tische 'zou' vervangt door het niet-hypothetische 'zal') anders opgesteld 
kan worden 5'). 
Schilder stemt in met S. Greijdanus, die zegt, dat voor hypothetische 
vragen "hoe het gegaan zou zijn, wanneer dit niet, of dat wel, geschied 
ware, indien b.v. de zonde niet in de wereld gekomen w^re, geene plaats 
blijft" " ) . Maar Schilder wil nog verder gaan: "Wij verstouten ons óók 
eens, en vragen, hoe het gegaan zou zijn, indien na den val de proto
plasten aanstonds waren ter helle gevaren. . . De plaats der buitenste 
duisternis had alsdan twee menschen opgenomen. Gods (uit de Schrift 

" ) G.G. I, 95. 
" ) Ref. 23, 159. 
" ) Ref. 17, 388. 
"">) t.a.p. 
»•) t.a.p. 
" ) Heid. Cat. IV, 68. 2ie S. Greijdanus, 'Wezen van het Calvinisme, 32 v en Twee 

bijdragen (rectorale oraties van 1942 en 1946) in Almanak F.Q.I. 1947, pag. 91. 
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ons bekende) raad, reeds aangaande deze plaats (in elk geval bestemd 
voor meer dan twee, J. D.), ware daarmee gebroken" *^). Niet 'wij', 
zoals Kuyper zegt, zouden dan ter helle gevaren zijn! 
Schilder voegt daar nog een hypothese aan toe: "Indien het God be
haagd had, alléén een hel te openen voor de adamietische menschheid, 
ook dan ware ter bereiking van dit doel noodig geweest een prolongatie 
der geschiedenis, een huwelijksleven met zijn annexa, een evenwichts-
klimaat, een universeele evenwichtspositie, maatschappelijke en politieke 
ordening, ja, óók wat de Canones noemen: studium tot de deugd en de 
uiterlijke tucht" ^*). En daarom is die 'hel', die er gekomen zou zijn, in
dien God dadelijk na de val de tweede dood had doen intreden, "een 
fictie, meer niets, een werkhypothese van wie concludeeren wil tot ge-
meene gratie, maar het wat haastig doet" ®*). Kuypers vergelijking ver
teert zichzelf: "Wie de wereld-van-nu 'vergelijkt' met de 'wereld', die er 
dan geweest zou zijn, of met de hel, die er d^n gekomen zou zijn, die 
vergelijkt de werkelijkheid met een fictie, hetgeen komen móest met het
geen niet komen kón naar Gods raad . . . Werelden zijn slechts te ver
gelijken met werelden, - en dan nog alleen maar, als er een vergelijkings-
maatstaf is gevonden, niet uit die werelden, doch uit het gesproken 
Woord van wie haar schiep en sinds verklaarde" '*). 

1. Het zal de lezer opvallen, dat Schilder Kuypers hypothetische redenering 
afwijst en dan zelf tot tweemaal toe een hypothese opstelt. Vervalt hij zo niet 
in het kwaad, dat hij Kuyper verweten heeft? Berkouwer concludeert hiertoe 
en "bespeurt... de zuigkracht van de speculatie, die zich van de Schrift 
distantieert direct na de theoretische verwerping der speculatie", De Voor
zienigheid Gods, 83. 
Schilder heeft hier echter op geantwoord, dat Berkouwer onjuist zag. "Wij 
speculeeren hier niet, maar analyseeren", Heid. Cat. IV, 69. Kuyper speculeert 
met zijn indien-redenering, maar wat hij, Schilder, daartegen inbrengt, is 
"niet meer dan: wat zegt u daar, als u (de opponent) fantaseert over een 
'aanstonds ter helle varen'? Wie een speculatieve vraag analyseert, speculeert 
niet zelf, maar concretiseert de speculatie van den ander", Heid. Cat. IV, t.a.p. 
Schilder handhaaft dus zijn bewering, dat Kuyper met zijn indien-redenering 
speculatief bezig is. 
2. Het wordt bij Schilder niet helemaal duidelijk of nu elke hypothetische 
redenering (afgezien nu van de wettigheid om de ene hypothese met de andere 
te bestrijden) speculatief en daarmee onwettig is. Ref. 17, 388 (1937) zegt 
Schilder, dat hij niet graag "al zulk redeneeren en concludeeren over onder
stelde gevolgen van onderstelde oorzaken in den ban (zou) willen doen. In 
veel gevallen heeft men voor zulke conditioneele zinnen genoegzamen grond". 
Dit zegt Schilder anno 1937. Maar Heid. Cat. I, 347 heet het redeneren: 
hoe het gegaan zou zijn, indien . . . "gevaarlijk" en "meestal brutaal" (curs. 
van ons). En in zijn rectorale oratie van 1942 haalt Schilder met instemming 
Greijdanus aan (zie boven), die naar het schijnt, hypothetische vraagstelling 
") Heid. Cat. IV, 68 v. 
»«) a.w. IV, 69. 
«») Ref. 17, 389. 
•1) t.a.p. 
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over heel de linie afwijst: "Voor de vraag, hoe het gegaan zou zijn, wanneer 
dit niet, of dat wel, geschied ware, indien b.v. de zonde niet in de wereld 
gekomen ware, blijft geen plaats". Het door ons gecursiveerde 'b.v.' houdt een 
afwijzing in van hypothetische redeneringen over heel de linie (Greijdanus, 
Wezen van het Calvinisme, 32v). Wanneer Schilder in 1947 handelt over de 
roomse speculatie van een 'louter-natuur-staat', die in werkelijkheid nooit be
staan heeft, merkt hij op: "Wie geeft ons het recht, te speculeeren over de 
werkelijkheid, die God gemaakt heeft of maken zal, en dan dit te doen aan 
de hand van onze eigenmachtige, fantastische theorieën aangaande mogelijk
heden, die nimmer werkelijkheid zijn geweest?", Heid. Cat. I, 447. (Ook reeds 
in de eerste uitgave van Heid. Cat., deel II, 56 als Bijlage bij De Reformatie, 
26 jan. 1940.) Zie ook nog Heid. Cat. IV, 101 ("het gevaarlijke spreken over 
God in den modus irrealis!"). Ligt in zulke opmerkingen geen algemene ver
oordeling van indien-redeneringen opgesloten? Heeft Schilder dus later zijn 
uitspraak uit 1937 gecorrigeerd? 
Maar dan rijst een vraag. Is Schilder niet in zijn eigen zwaard gevallen met 
zijn leer van een katastrofe waardoor de mens "óók indien de zondeval ware 
uitgebleven, (moest) overgaan tot dien hoogeren existentievorm, waarin, 
zónder huwelijk en paringsdrang . . . en zónder stofwisseling h i j . . . God in een 
betere existentiewijze dienen kon"? Heid. Cat. I l l , 447v. Leest men het citaat 
van Greijdanus nóg eens, dan kan men moeilijk, d i t aanvaardend, de volgende 
uitspraak van Schilder ter verdediging van zijn katastrofe-idee ("ook indien de 
zondeval ware uitgebleven") erg overtuigend vinden: "Wij zijn hier bang voor 
fantasie, en voor gedachtenspinsels, die aan fantasie ontsproten zijn. Maar aan 
de andere kant geloven wij, dat alles, wat uit de Schrift mag worden afgeleid 
als openbaringsinhoud van haarzelf, ook daarom waar moet zijn in al zijn 
consequenties, en tot die consequenties ons verlof geeft", Wat is de hemel?, 51. 
3. Het is jammer, dat Berkouwer hier zo gauw klaar is in zijn kritiek op 
Schilder. Want elders analyseert ook hij een hypothetisch-speculatieve vraag: 
Zou er ook zonder de zondeval van incarnatie sprake zijn geweest? Men leze 
zijn Het Werk van Christus, 19-33. Kort samengevat komt het hierop neer 
(in onze bewoordingen): 
Osiander e.a.: Indien er geen zondeval geweest was, zou de Zoon Gods 

tich mens geworden zijn. 
Berkouwer e.a.: (Doorbordurend op deze hypothese en haar zó analyse

rend.) Dan zou de Zoon Gods zijn gekomen zonder kruis 
en verzoening van rebellie en schuld. Zo kent echter de 
bijbel Christus nergens. Conclusie: genoemde hypothese is 
pure speculatie. 

En nu Kuyper-Schilder: 
Kuyper: Indien er geen gemene gratie ingetreden was, zouden Adam 

en Eva terstond ter helle gevaren zijn. 
Schilder: (Doorbordurend op deze hypothese en haar zó analyse

rend.) Dan zou de hel twee en de hemel géén menselijke 
bewoners geteld hebben. Zo kent de bijbel hemel en hel 
niet. Conclusie: genoemde hypothese is pure speculatie. 

Wij vragen: Wat voor verschil in methode is er eigenlijk tussen de redeneringen 
van Berkouwer en Schilder? 
Met nadruk verklaren wij, dat wij hier nog geen oordeel vellen over de 
kwestie in geding, namelijk of continuering na de val genade is. Men zou 
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Kuypers redeneermethode speculatief kunnen vinden en tóch Schilders ant
woord op genoemde vraag niet willen delen. Wij hebben hierboven alleen maar 
aangetoond hoe gemakkelijk de een de ander een kwaad (?) verwijt en er dan 
zelf in vervalt. 

2. Niet kinderlijk redeneren. Van de gemene-gratie-speculatie is ook te 
zeggen, dat zij "wordt gedrukt door het groote bezwaar der 'kinderlijk
heid' " ^^). Daarmee bedoelt Schilder het volgende: "Men vindt den 
mensch gespaard (ook na den val); en men redeneert dan, alsof alles om 
den mènsch draait, en alsof dus het blijven voortbestaan van een ge
vallen mensch een aan zijn adres gericht betoon van genade is. Men ver
geet, d a t . . . de bewaring van den mensch . . . altijd een moment ook van 
Gods regeeren is; dat dus de mensch niet allereerst in aanmerking komt 
als een adres, waarheen God 'gaven' en 'geschenken' dirigeert . . . doch 
dat de mensch voor wat het verstaan van Gods bedoeling met de con
tinueering van de kosmische en daarin menschelijke existentie be t re f t . . . 
allereerst als 'werkmateriaal' in aanmerking k o m t . . . kneedbaar in de 
handen van den grooten 'Kerameus' (Pottenbakker)" **). Zo vragen we 
naar Gods bedoelingen met de continuering en gaan we niet af op ónze 
indrukken. "Dat na den val de mensch nog leefde en adem haalde, dat 
de zon nog scheen, en de rivieren nog stroomden, het moge hem — mis
schien, misschien - verrast hebben, maar de bloote registratie van een 
indruk bij het 'ontwaken na den droom' is nog nooit tot profetische, en 
tevens onfeilbare nomenclatuur in staat gebleken; vooral niet bij het 
ontwaken uit den eersten angstdroom" ^*). Maar onze kinderlijke in
druk, ons 'ervaringsstandpunt' met zijn 'Aha-Erlebnis' (een plotselinge 
ons verrassende ontdekking) is subjectivistisch, aphoristisch en naïef-
empiristisch **). Ze zal plaats moeten maken voor Gods openbarings-
licht. En wanneer we dan letten op zijn besluit van eeuwigheid **), op 
zijn 'bouwplan' voor deze wereld ^'), op zijn regeren ^*), krijgen we een 
ander zicht op de continuering na de val. Immers: "Reeds vóór den val 
staat vast: a) ze (de Adamieten, J.D.) moeten komen en b) hun komst 
kan onder tweeërlei aspect komen staan: onder dat van zegen èn onder 
dat van vloek" ^^). En dus: "Handhaving van een ons opgelegd 'moeten' 
is geen genade; teruggeven van een ons vergund maar verzondigd 
'mogen' is het wel. Moeten existeeren is nog geen genade; men moet 
existeeren, bestaan, 'er zijn', óók om gestraft te kunnen worden"'"'). 

82) Heid. Cat. IV, 67. 
63) t.a.p. 
»*) a.w. IV, 68. 
»') a.w. IV, 97. 
6") a.w. IV, 70 V. 
<") a.w. IV, 74. 
»8) a.w. IV, 67. 
««) a.w. IV, 71. 
'">) a.w. IV, 73. Cf. Schriftoverdenkingen III, 572; Ook de satan existeert, en dat kan 

men toch geen genade noemen! 
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Prolongatie op zichzelf "is geen genade. Oordeel is ze evenmin. Doch 
van beide het substraat, de groote, onmisbare vóóronderstelling" '*). 
Wij zullen later uitvoeriger op deze gedachten van Schilder ingaan. Nu 
kunnen we volstaan met deze enkele citaten, om duidelijk te maken, wat 
Schilder bedoelde met de kinderlijkheid van de gemene-gratie-speculatie. 
Zij blijft immers staan bij wat wij in onze naïviteit oppervlakkig con
stateren: We existeren nog en dus is God ons genadig. Zonder daarbij te 
vragen naar de achtergronden, naar Gods bedoelingen. 
Wij kunnen hier tevens enkele andere kwalificeringen van Schilder be
spreken. Schilder noemt Kuypers redenering ook anthropocentrisch ^^). 
Men kan gemakkelijk zeggen, dat de wereld nog zo 'meevalt' en dat wij 
er zoveel beter aan toe zijn dan wanneer God ons onmiddellijk na de 
val tot de hellestraf veroordeeld had. Maar wie theocentrisch redeneert, 
ziet het anders. Die ziet, dat Gods Zelfopenbarings-licht vóór de val 
onverhinderd scheen, nu echter verhinderd schijnt en straks zowel in 
hemel als in hel weer onverhinderd zal schijnen. Maar zó gezien, theo
centrisch, 'valt' de wereld niet 'mee', zelfs vergeleken met de hel! ''^). 
Heel dat spreken over wat God ons 'nog' gelaten heeft zonder terug te 
gaan tot vóór de val om Gods bedoelingen te verstaan, is anthropocen
trisch ^*). 
De naïviteit in het spreken van gemene gratie komt ook uit, wanneer 
men ziet hoe anthropomorph zij opgezet is. Wanneer men zegt: God 
kon en mocht dadelijk Adam en Eva verdoemen; Hij deed het niet, 
stelde het oordeel uit en dus bewees Hij gratie, dan klinkt dat aan
nemelijk. "Het is ook wel zoo uit te drukken, als wij, menschen, van 
ons standpunt uit, de dingen 'zien'. Maar mogen wij Gods handelingen 
confessioneel en theologisch benoemen naar ons gezichtspunt} Mogen 
wij een indruk van ons voor wetenschappelijke terminologie als basis 
nemen? Wij meenen: neen" '^). Schilder wijst dan op Gods berouw, 
waarover in de Schrift naast de waarnemingstaal ook "de tot afsnijding 
van alle menschvormige spreken in eind-conclusie .. . ons geopenbaarde 
inhoud van Hos. 13 :14; Ezech. 24 : 14; Num. 23 : 19; 1 Sam. 15 : 29; 
Ps. 110 : 4 ; Zach. 8 : 14; Hebr. 7 : 2 1 " staat ^«). Welnu: "Is het, strikt 
genomen, wel waar, dat God iets 'uitstelde'? Wij zeggen: neen. God zijn 
. . . al zijn werken van eeuwigheid bekend. Voor ons lijkt het wel zoo: 
als een kapitein het roer wendt, zeggen wij (op een ander schip staande): 
kijk, de man heeft berouw; hij verandert van koers. Maar als het nu 
dien kapitein betreft, die van te voren alles al wist? Dan vervalt onze 
waarnemingsconclusie. Zoo is het ook hier" ^^). Wij kunnen empiristisch 
spreken ^^), op het standpunt van de 'waarnemingstaal' staan, het 

'1) Heid. Cat. IV, 68. 
" ) Zie reeds onze noot 63. 
'») Ref. 17, 389. 
'*) Ref. 23, 272. 
" ) Heid. Cat. IV, 99. 
'•) t.a.p. 
" ) t.a.p. 
'8) a.w. IV, 100. 
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op anthropopathische manier zeggen, zo als de bijbel herhaaldelijk, 
met kleine kinderen kinderlijk omgaande, spreekt ^^); maar er is ook 
een theologische waardering, die wetenschappelijke terminologie ge
bruikt «»). 
Een keus tussen beide is voor Schilder niet moeilijk. "Men blijve liever 
de werkelijkheid der continueering van het menschenleven en van zijn 
rijke variatie in de individuen theologisch bezien. Beteekenis en waardij 
van het óók na den val gerekte menschenbestaan en van de goddelijke 
daad dezer prolongatie zelf, worden maar al te vaak bepaald naar den 
indruk, dien wij van het bestaan ons vormen; zoolang het ons vroolijk 
aandoet, noemen wij het 'gratie', doch gaat ons de werkelijkheid van 
toorn en straf occupeeren, dan zeggen wij: neem weg, neem weg, ver
vloekt de dag waarop ik ben geboren. Maar noch de eene, noch de 
andere impressie is tot expressie van Gods waarheid in zichzelf en op 
zichzelf bekwaam. Wie de Schrift tot zich liet spreken, die weet, dat zij 
de continueering van het menschelijk bestaan mèt zijn individueele va
riabiliteit en gevarieerdheid ziet als een onmisbare voorwaarde zoowel 
voor de administratie van den vloek als voor die van den zegen" ® )̂. 

Duidelijk is, dat Schilder boven de anthropomorphe voorstelling, die kinderlijk 
is, wil uitkomen. Reeds in Bij dichters en schriftgeleerden, 404, kunnen wij 
lezen, dat "elk anthropomorphisme een prikkel is, om te komen tot een hooger 
standpunt; dat een anthropomorphisme, telkens weer, iets is, dat overwonnen 
moet worden; dat het zelf stuwt naar boven; dat het zelf wil dringen naar 
een meer geestelijke visie". Het is ook duidelijk, dat Schilder op zijn stand
punt het bereiken van dit hoger standpunt mogelijk acht. Immers, "de bijbel 
werkt zelf zijn anthropomorphismen weg", a.w., 410. In de Schrift zelf is dus 
een 'lager' en 'hoger'. 
Niet duidelijk is, hoe Schilder het dan toch met Bavinck eens kan zijn, dat 
de Bijbel altijd anthropomorphistisch spreekt. Re f. 17, 421; Wat is de hemelf, 
87v. Want als de Heilige Schrift altijd anthropomorphistisch spreekt, hoe kan 
men daar dan ooit boven uit komen? 

Schilder bestempelt de gemene-gratie-redenering ook nog als infralap-
sarisch. Deze kwalificering verbindt Schilder aan Kuypers spreken van 
een 'tussenstaat', die tussen val en parousie wordt 'ingeschoven' ^^). Hij 
schrijft daarover: "Zeggen we dus, dat de gedachte, dat God, nadat de 
wereld geschapen en gevallen was, nu weliswaar eigenlijk tot straf-
oefening gehouden was, maar om te kunnen komen tot Zijn doel, een 
t«55c/)en-periode, een tusschenstaat heeft 'ingeschoven', dan is dat alles 
in/ralapsarisch voorgesteld" ®̂ ). Uitstellen, invoegen, instellen, zijn ont
leend aan het aanschouwelijkheids-woordenboek van de infralapsariërs, 
vervolgt Schilder. En ook al waarschuwt Kuyper tegen het misbruik 

'») a.w. IV, 137. 
8») a.w. IV, 100. Cf. Ref. 17, 421; 18, 187. 
81) Heid. Cat. I, 432. 
»») Ref. 17, 396, 405, 413 v. 
" ) Ref. 17, 413. 
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van de infralapsarische voorstellingswijze t.a.v. een ingeschoven tussen-
staat^*), toch is zijn hele opvatting sterk infralapsarisch bepaald. Ja, 
heel Kuypers uiteenzetting van de voorzienigheid Gods in verband met 
de gemene gratie, gaat, naar diens eigen zeggen, uit van de subjectieve 
voorstelling van de voorzienigheid. Schilder haalt daarover o.a. de 
volgende passage van Kuyper aan: "De voorstelling van Gods Voor
zienigheid, die we uit onze eigen levenservaring opdoen, begint feitelijk 
pas met het opkomen der zonde, en neemt voor ons besef een einde 
met het laatste oordeel. En hier nu is het punt, waar de Voorzienigheid 
Gods rechtstreeks met de gemeene gratie in betrekking treedt, en geen 
Qogenblik zonder die gemeene gratie denkbaar is. Dit is niet zoo, wan
neer ge in uw belijdenis de Voorzienigheid Gods absoluut denkt, want 
dan gaat ze lijnrecht door, ook daar waar geen gemeene gratie meer 
werken zal. Maar dat is wel zoo in uw subjectieve voorstelling" *^). 
Van deze voorstelling zegt Schilder: "Vergis ik me niet dan is de 
paragraaf, die hier opengeslagen ligt, één der zwakste, die ooit door 
Dr. Kuyper geschreven zijn" ^^). Hij noemt haar de Achilleshiel van 
heel Kuypers redenering ^^). 

Is Kuypers infralapsarische redenering nu totaal onjuist of slechts ongenoeg
zaam, volgens Schilder? Het verschil is duidelijk. Is de redenering ongenoeg
zaam, dan verdient zij aanvulling; is zij totaal onjuist, dan valt er niet aan 
te vullen en te corrigeren. Nu is het niet gemakkelijk te zeggen hoever Schilder 
in zijn kritiek op dit punt gaat. Want in de hierboven geciteerde Reformatie-
artikelen uit 1937 zegt Schilder van het infralapsarisch spreken óók: "Er is 
geen preek mogelijk, die niet infralapsarisch spreekt, geen verhandeling, die 
niet van infralapsarische termen zich bedient, geen theoloog, die er zich van 
onthouden kan". En "onze belijdenisschriften zelf. . . bedienen zich... door
loopend van de infralapsarische terminologie, en staan daarom ook zoo dicht 
bij de belijdende kerk", Ref. 17, 413 (curs. van ons). 
Maar, zo zou men zeggen, waarom dan Kuypers infralapsarische zienswijze 
van de voorzienigheid Gods (Achilles-hiel, subjectieve voorstelling!) als een 
zwakheid aangeduid? Terwijl toch Schilder zelf betoogt, dat niet alleen tegen 
de infralapsarische, doch ook tegen de supralapsarische zienswijze bezwaren 
zijn in te brengen? Cf. Ref. 17, 420v; Heid. Cat. Ill, 470vv; Om Woord en 
Kerk II, 107. Het antwoord geeft Schilder als volgt: De Schrift onderwijst 
naast hetgeen we zoeven opmerkten, ook, dat Gode al zijn werken van 
eeuwigheid bekend zijn. "Het is om deze reden, dat wij ons steeds er voor 
wachten moeten, van onze waarneming, die achteraf komt, te concludeeren op 
Gods besluiten, die vóóraf gegaan zijn aan alle ding en waarneming", Ref. 17, 
421. Het door ons gecursiveerde 'ook' wijst op de geldigheid van het een èn 
het ander. Beide komen in de Schrift voor. 
Maar nu is het merkwaardige bij Schilder, dat zodra wij wetenschappelijk 

**) t.a.p. Geciteerd is G.G. II, 611, waar Kuyper over het intreden van de gemene 
gratie zegt: "Edoch, en hier lette men op, niet als een willekeurig ingeschoven 
hulpmiddel, maar als rechtstreeks door het einddoel van Gods Besluiten geëischt". 

" ) Ref. 17, 413. Cf. Kuyper, G.G. I l , 395. 
««) Ref. 17, 414. 
" ) t.a.p. 
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gaan spreken, de eerste (infralapsarische) zienswijze niet meer houdbaar blijkt. 
Hij weet Kuypers betogen "te waardeeren als wek-stem om Gods volk tot 
het breede wereldleven uit te drijven", maar "toch zouden we niet gaarne 
zien, dat we dit alles voor wetenschappelijke terminologie hielden", Ref., t.a.p. 
In hetzelfde verband: Kuyper spreekt over de lankmoedigheid Gods populair, 
maar dat moet onderscheiden worden van het nauwkeurig-wetenschappelijk 
spreken over God, Ref., t.a.p. 
Hier openbaart zich duidelijk een spanning bij Schilder. Enerzijds ontlenen 
beide zienswijzen hun stof aan de Heilige Schrift; anderzijds verklaart, zodra 
we wetenschappelijk bezig gaan, de tweede opvatting, dat de eerste populair, 
kinderlijk, anthropomorph is. Die spanning zal dan in de Schrift zelf tot uit
drukking moeten komen! En daarmee zijn we terug bij wat we in de vorige 
kleine letters opmerkten over Schilder en het anthropomorphisme in de 
Heilige Schrift, door dezelfde Schrift weggewerkt. 

3. Niet eenzijdig redeneren. Wij hebben reeds gehoord, dat Schilders 
diepste tendenz "altijd geweest i s . . . aan te toonen, dat het ook na den 
val gecontinueerde voortbestaan van natuur en mensch niet 'eenzijdig' 
moet worden getypeerd met den term 'gratie' (genade), omdat het con
tinueeren van die twee van Gods zijde reeds daartoe noodig was, dat 
Hij een substraat zou hebben voor zegen en voor vloek" ^^). De con
servering van de wereld en de continuering van de geschiedenis zijn 
immers "onmisbaar zoowel voor het leggen van het hemelpad, als voor 
het afloopen van de wegen, die ter helle voeren" ^*). 
Voortdurend keert deze gedachte bij Schilder terug en even zo vaak 
wordt daaraan dan de consequentie verbonden, dat naast genade nu 
ook van vloek gesproken moet worden. God baant door de continuering 
na de val de weg voor hemel èn hel, waardoor het getal van verkorenen 
èn verworpenen bereikt kan worden ^''). Dan is het niet juist voor 
de continuering van wereld en geschiedenis alléén het woord genade 
te gebruiken. Die continuering kan ook een verschrikking zijn: Een 
aangeklaagde rekent er op maandag voor het executiepeloton te komen. 
Nu krijgt hij tot zaterdag havermout en vlees te eten, zodat hij zou 
kunnen denken: 't Valt mee. "Maar 't zou wel eens kunnen zijn, dat 
de rechter hem niet tot den vluggen kogel, doch tot een langzamen dood 
veroordeeld had. Is dan die havermout 'gratie'? Wel neen, ze 'spaarde' 
hem 'op', voor het nóg veel verschrikkelijkere" ^^). Schilder waarschuwt 
dan ook tegen een 'single track-theology' *^), de theologie die slechts 
over één rail, namelijk de genade, wil lopen en met die ene term 
de andere, de vloek, retoucheert **). Wij moeten twee woorden ge
bruiken **). 

88) Ref. 23, 159. Cf. onze noot 53. 
88) Heid. Cat. I, 373. 
»») Ref. 23, 159; Heid. Cat. I, 433. 
»i) Ref. 17, 388. 
»2) Ref. 23, 272; Christus en cultuur, 98 vv. 
»') Ref. 25, 86. 
8*) Ref. 25, 96, 129. 
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Schilder gaat nog verder. Wij kunnen die twee woorden, strikt ge
nomen, nooit zonder aanhalingstekens gebruiken *^). Want wij spreken 
hier over genade en oordeel vanuit ónze indruk der dingen. Ik waag 
echter een al te grote sprong "wanneer ik van een zeer onzekeren 
indruk van mijzelf durf concludeeren tot een vaste gezindheid in God. 
'Genade' is zulk een vaste gezindheid" **). De conservering van de men
selijke natuur "is geen eigenlijk zoo geheeten gratie. En ook geen oor
deel, strikt genomen. Maar ze is voorwaarde zoowel voor de gratie, als 
voor het oordeel. Noch het menschelijk-zoete, noch het menschelijk-zure 
kan God den mensch doen toekomen, tenzij zijn oorspronkelijke natuur 
zijn natuur blijve" *''). Continuering is voorwaarde, substraat voor de 
bediening van zegen en vloek. Schilder wordt niet moe dit te her
halen *^). 
Wij zien zo opnieuw, hoe Schilder het wetenschappelijk spraakgebruik 
wil afgrenzen tegen het naïeve, populaire. Er is sprake van èn - èn. 
En genade èn vloek. Maar op de keper beschouwd kan men weten
schappelijk noch de ene noch de andere term gebruiken, die beide im
mers op infralapsarische wijze een zeer onzekere waarneming van óns 
beschrijven. Wil men van 'gratie' spreken? Maar dan 'losweg' *̂) en in 
dit 'los' woordgebruik ook nog samen met 'oordeel': "Geen van beide 
termen zouden wetenschappelijk gefundeerd zijn; men kan ze hoogstens 
in niet-wetenschappelijke beschrijving der concrete werkelijkheid ge
bruiken, en dan naast elkaar" " " ) . Wie echter secuur spreekt, kwalifi
ceert de continuering als substraat voor de bediening van zegen en 
vloek, genade en oordeel. 

§ 6. Het Schriftgebruik afgewezen. 

Schilder heeft zich ook moeten bezighouden met het Schriftbewijs, dat 
ter staving van de leer der gemene gratie door Kuyper werd aangevoerd. 
Wij zullen in deze paragraaf Schilders bestrijding van dit 'bewijs' be
handelen en de daarbij ter sprake komende teksten naar hun volgorde 
in de Schrift bespreken. 

1. Genesis 2, 17 — "Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij den dood 
sterven". Schilder heeft zich nergens uitvoerig beziggehouden met de 
exegese van het 'ten dage... sterven'. Maar de enige plaats in zijn 
Heidelbergsche Catechismus, waarin hij er wel over spreekt, is toch 
duidelijk genoeg. Schilder schrijft daar: "Als de anti-origenist Isidorus 
van Pelusium in een brief aan Dorotheus zich bezig houdt met de be
dreiging van Genesis 2 : 17, dan heeft hij er oog voor, dat de boos-

»») Ref. 17, 388; Heid. Cat. I, 433. 
»•) Ref. 17, 388. Cf. Heid. Cat. I, 432 v, 473; IV, 68, 115. 
»') Heid. Cat. I, 116 v; Christus en cultuur, 52, 63 v. 
»») Heid. Cat. I, 240 V, 402, 429, 502; II, 91, 201, 380; III, 224, 446; IV, 68, 96. 
»») a.w. 1, 118. 
»<•") Christus en cultuur, 61. 
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doener toch eigenlijk wel degelijk sterft, wanneer hij de misdaad begaat, 
ook al zou hij nog schijnen (of meenen) te leven. En hij herinnert aan 
het woord van Christus: laat de dooden hun dooden begraven" i*^). 
Schilder bestrijdt met Isidorus' exegese ook duidelijk Kuyper ^''^). Wie 
beweert, dat de straf niet gekomen is, gelijk dat door de dreiging ge
vorderd werd, beweert dat God niet serieus sprak. Zoals het tevens 
fout is de in Gen 2, 17 gedreigde dood te abstraheren "van de zedelijke 
(ethische of moreele) vermogens" i**). 

Het is opvallend, dat Schilder zo weinig de exegese van Gen 2, 17 ter sprake 
brengt, terwijl deze tekst toch een belangrijke rol in de leer van de gemene 
gratie speelt. Men zou er op kunnen wijzen, dat Kuyper zich meer dan eens 
heeft tegengesproken t.a.v. Gen 2, 17 (Cf. onze pag. 22) en dat hij zichzelf 
dus reeds had bestreden. Doch afgezien van de vraag of Schilder van deze 
tegenstrijdigheden op de hoogte is geweest, hij zal toch zeker geweten hebben, 
dat G. Ch. Aalders in de Korte Verklaring (gemeengoed onder de gereformeer
den van Schilders dagen en ook door hem voortdurend met respect geciteerd) 
met Kuypers exegese instemde. Aalders schrijft, dat het moeilijk valt te ont
kennen "dat de bedreiging althans niet zó, als gezegd was, in vervulling is 
gegaan. Hieruit kan geen andere gevolgtrekking worden gemaakt dan dat 
God aan den gevallen mens onmiddellijk genade heeft bewezen. Wie er 
bezwaar tegen maakt dat hier bepaald dit woord wordt gebruikt, moge het 
door een of ander synoniem vervangen; maar het feit laat zich niet loochenen, 
dat God de geuite strafbedreiging niet terstond in haar volle zwaarte heeft 
ten uitvoer gelegd. En daarin betoont God zijn ongebonden gunst jegens 
schuldigen", a.w.. Genesis I, 140v. 

2. Genesis 9 - Het noachietisch verbond. Het is Schilder natuurlijk 
niet ontgaan, dat Kuyper zijn theorie van de gemene gratie heeft "willen 
bevestigen niet alleen, doch ook haar 'uitgangspunt' doen v inden . . . 
in het noachietisch verbond" ^''*). Maar wanneer Kuyper daarin een ver
bond van gratie ziet, kan hij "dit al te vroolijk optimisme slechts hand
haven, door, ook zonder goede reden ervoor te kunnen aangeven, de 
voorstelling post te doen vatten, als waren alle ordinantiën, op meer dan 
één 'terrein' door God gegeven na den vloed, iets nieuws, en ook, door 
van de toestanden in de wereld van vóór den zondvloed een beeld te 
geven, dat meermalen niet boven het puur imaginaire uitkomt" '''^). /5 
dit noachietisch verbond werkelijk iets nieuws? Wie dat beweert, aldus 
Schilder, heeft in het theologisch gesprek over de verbondsleer niet ge
profiteerd van de les der dogmenhistorische ontwikkeling 'onder ons'. 
"Waar de oudere verbondsleer de onderscheiden bondsoeconomieën 
voorstelde als cirkels met gemeenschappelijke segmenten, weshalve de 
ééne repetitie van openbaringsfacta der voorafgaande gaf, daar is thans, 
onder loslating van dat beeld van cirkels meteen de gedachte der re-

i»i) Heid. Cat. IV, 103. 
''") Kuypers naam wordt ook genoemd, a.w. IV, 101. 
1»») a.w. IV, 102. 
"*) a.w. IV, 130. 
1"») a.w. IV, 131. 
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petitie van openbaringsinhouden geweken voor die van voortgaande 
patefactie na de principiëele tóevoeging in het protevangelie (het 'eerste' 
evangelie, de moederbelofte, Gen. 3 : 15) van het christologisch hoofd
stuk aan wat de eerste Adam reeds wist" ^''*). Schilder trekt daaruit 
deze consequentie: "Wij voor ons meenen, dat, gelijk het verhaal der 
schepping van 'alle dingen' tendenzverhaal is, om te komen tot den 
mensch, en dit om te komen tot val en protevangelie, zoo ook het ver
haal van zondvloed en volgende bondssluiting tendenz\eihza.1 is, om 
te komen, niet tot een intervallum, een tüsschentijdperk, een 'interim', 
doch tot Sem, Abraham, Israël, Christus. M.a.w. het z.g. noachietische 
verbond continueert de geschiedenis tot op Christus; wat reeds oud 
was; nieuw is slechts de wijze van obsignatie aan een nieuwen stam
vader en de opening van verdere eschatologische perspectieven; geen 
nieuwe, doch klaardere, opnieuw af te kondigen bij een tweeden pa
triarch" 1» )̂. 
Jammer genoeg laat Kuyper zich "verstrikken in het vermoeiende debat 
over de vraag, of het beweerde noachietische verbond . . . nu particulier 
dan wel universeel is . . . Een dilemmatiek, die zelf werd ingegeven door 
de andere vraag: is het noachietisch verbond nu een phase van het 
genadeverbond, ja dan neen? Indien ja, dan is het toch enkel met de 
geloovigen gesloten? Indien neen, dan raakt het allen; maar kan dat 
wel: zoo'n verbond oprichten met het universeele menschdom?" ^^^) 
Maar met dit dilemma moet worden afgerekend, zegt Schilder. Daar
voor moet men letten op het woord 'verbond', dat in allerlei zin ge
bruikt wordt en waarvan de betekenis "soms niet uitkomt boven die 
van 'beschikking', 'inzetting', 'ordinantie', 'bepaling' " ^''^). Zo ook in 
Gen 9, 8-17. Wanneer daar alle levende wezens, en de aarde, alle vogels, 
alle vee, alle gedierte etc. genoemd worden, "dan is zonder meer duide
lijk, dat het woord 'verbond' ditmaal herhaaldelijk in 'ordinantie' op
gaat" " " ) . Gods toezegging, dat er geen zondvloed meer zal komen, 
raakt alle kosmische wezens en juist daarom "worden deze - maar dan 
natuurlijk alle 'naar hun aard' - erin betrokken. Noach wordt aan
gesproken, en de levenwezens, etc. deelen in het goddelijk plan. Hij 
handelt 'bij hen, over hen, zonder hen'. Zónder hen. Met Noach na
tuurlijk niet alzoo" "^) . Hij kan, aangesteld tot Gods medeweter en 
medewerker, de dag van Messias "zien als nu bereid, en vastgelegd: 
geen vloed zal meer den bodem loswoelen, waarop de strijd van slangen
zaad en vrouwenzaad zich zal voltrekken naar het gemaakt bestek. 
De strijd gaat door" ^^^). 

10») Heid. Cat. IV, 131. 
lo^) a.w. IV, 132. Cf. 'Wat is de hemel?, 187: het natuurverbond als "phase van het 

genadeverbond". 
i»8) Heid. Cat. IV, 132. 
"») a.w. IV, 133. Met verwijzing naar Jer 33, 20. 25 en Hos 2, 17. 
"«) t.a.p. 
1") a.w. IV, 134. 
"2) a.w. IV, 135 V. 
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Schilder wijst dus Kuypers dilemma: particulier dan wel universeel, af. 
He t woord verbond, in Genesis 9 gebruikt, kan voor Noach c.s. èn 
voor 'alle levende wezens' etc. niet in dezelfde zin gebruikt zijn. Mèt 
Noach (actief) en zónder hen (passief) word t gehandeld. H e t dilemma 
particulier óf universeel gaat dus niet op, terwijl uit het bovenstaande 
tevens blijkt, d a t Schilder in het noachietisch verbond een fase, één der 
oeconomieën v a n het genadeverhond heeft gezien ^^^). 

1. Al is zo wel helder geworden, dat Schilder stelling neemt tegen Kuypers 
leer van de gemene gratie, niet duidelijk wordt, of wij het noachietisch ver
bond mogen kwalificeren als een betoon van Gods (bijzondere) genade, zoals 
die in de continuering der geschiedenis 'tot op Christus' door het noachietisch 
verbond toch geschonken wordt. De evangelisch-christologische tendenz van 
deze fase van het genadeverhond komt immers op de achtergrond te staan 
wanneer Schilder schrijft: "Dag en nacht zullen continu zijn, en de seizoenen 
komen in vaste regelmaat - wat is dat tenslotte anders dan het 'opsparen' van 
de aarde voor - het vuur?", Heid. Cat. IV, 141. En: " 'Geconserveerd' be-
teekent ook 'gereserveerd'" voor een tweede fin-de-siècle, a.w. IV, 142. Onze 
vraag is: Staat dit in Gen 8, 21v? Of kunnen wij geen enkel verbond zonder 
meer kwalificeren als verbond (tot betoon) van genade en moet het eigenlijk 
altijd luiden: verbond (tot betoon) van genade èn oordeel, zegen èn vloek? 
Is dan feitelijk de aanduiding van het noachietisch verbond als een fase in het 
genadeveihond op Schilders standpunt geen eenzijdige karakterisering? Genade 
zonder haar pendant van het oordeel? Trouwens, Schilder gaat zelf in dit 
noachietisch verbond een onderscheiding maken. Hij schrijft: "Noach's foede-
raal medeiveter-Gods zijn, dat is . . . de genade, de zeer particuliere. Maar het 
gewetene zélf, de gegarandeerde projecten der goddelijke voorzienigheid, die 
zijn geen genade; doch substraat voor zegen en voor vloek", a.w. IV, 141. 
M.a.w. wèl de toezegging aangaande Noach's positie, maar niet de stabilisatie 
der natuurlijke ordening (Gen 8, 22), die (zoals geciteerd) in Gods toezegging 
aan Noach 'betrokken wordt', mag als genade gekwalificeerd worden. Dan 
moeten we blijkbaar spreken van het "verbond der retardatie en der providen
tieel geleide evenwichtsstructuur", dat dan "ook het substraat voor die andere 
verbondsgeschiedenis (is), waarin de mensch Gods gunstgenoot mag heeten . . . 
Het geschiedenisverbond nopens de eerste, dient de verbondsgeschiedenis van 
de tweede kreatuur- 'Gattung'", a.w. IV, 117. Wat Schilder onder die beide 
kreatuur-Gattungen verstaat, heeft hij vlak voor ons laatste citaat gezegd: 
"Met alle bloot-kreatuurlijk ambteloos schepsel, ook met 'de natuur', inclusief 
ons eigen physisch en psychisch wetmatig geordend bestaan, heeft de goddelijke 
Spreker van Genesis 9 : 10 een 'verbond' (beschikking) aangegaan . . . Maar dat 
is dan ook het substraat voor die andere verbondsgeschiedenis, waarin de 
mensch Gods gunstgenoot mag heeten", a.w., t.a.p. Is echter de éne typering 
'genac/everbond' dan nog wel te handhaven voor Gen 9, dat van een verbond 
spreekt 'met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens', 'tussen Mij 
en de aarde'? Het genadeverbond (Noach) is opgenomen in, wordt gedragen 
door het verbond der retardatie, dat zich op twee doeleinden richt: bediening 
van genade èn oordeel! 

'^') Kennelijk met instemming wordt Vitringa aangehaald, die het noachietische ver
bond typeert als illustratie en obsignatie van de oude genadeverbondsbelofte, 
a.w. IV, 131 (noot 4). 
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2. Wij hoorden Schilder opmerken, dat Kuyper het noachietisch verbond 
als gratie-verbond slechts kon handhaven "óók, door van de toestanden in de 
wereld van vóór den zondvloed een beeld te geven, dat meermalen niet boven 
het puur imaginaire uitkomt". Cf. onze noot 105. Er is echter, volgens 
Schilder, van een 'nieuwe stand der dingen', zoals Kuyper wil na de zond
vloed, geen sprake. Schilder wijst er op, dat Kuyper eerst van een 'vermoeden' 
spreekt, doch even later het 'vermoeden' omzet in een stellige bewering, 
a.w. IV, 138. Cf. Kuyper, G.G. I, 16. Hij verwerpt Kuypers haastige con
clusie met een beroep op Heidegger: "geen nieuwe stand, maar de oude orde, 
diarover gaat het in Gen 8 : 22", a.w., t.a.p. 
3. Schilder heeft ook Kuypers uitleg van Gen 6, 5 en 8, 21 bestreden. In de 
eerste tekst vond Kuyper zijn these bevestigd, dat vóór de zondvloed het 
kwaad tot een vreselijke uitbarsting was gekomen {al het gedichtsel der ge
dachten van het mensenhart was te allen dage alleenlijk boos), terwijl de 
tweede tekst door de werking van de gemene gratie een milder oordeel zou 
vellen (het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan). Cf. onze 
pag 20. 
De moeilijkheid is hier, hoe beide teksten met elkaar in overeenstemming zijn 
te brengen. Schilder beroept zich op Aalders, die de kwestie bespreekt, hoe 
in Gen 6, 5 de boosheid van de mens het God doet berouwen, dat Hij de 
mens gemaakt heeft, terwijl diezelfde boosheid in Gen 8, 21 de Here bij zich
zelf zou doen zeggen, dat Hij de aardbodem niet weer zal vervloeken, omdat 
het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan. Schilder 
citeert het volgende van Aalders: "De moeilijkheid is dan ook onoplosbaar. 
Maar het is eene moeilijkheid, die men zichzelf bereid heeft door het verband 
verkeerd te leggen. De boosheid van het voortbrengsel van 's menschen geest 
komt hier niet voor als motief voor het niet hernieuwen van het al-vernieti-
gend gericht, maar als motief voor het gericht zelf". Schilder vervolgt dan: 
"Voor de constructie eener gemeene-gratie-leer is één en ander ook nu nog 
niet zonder beteekenis. Kuyper (Gem-Gr. II, 51) leest in Gen. 6 : 5 'niet een 
algemeene uitspraak over onzen menschelijken toestand door alle eeuwen, 
maar een bijzondere uitspraak over de vreeselijke uitbarsting van het kwaad 
vóór den Zondvloed'. Aalders (226) evenwel meent, dat in 8 : 21 God 'in 
terugslag op 6 : 5-7' zegt: 'Ik heb dezen geweldigen vloed doen komen omdat 
de verdorvenheid van 's menschen natuur zoo groot is, maar Ik zal niet 
nogmaals om diezelfde reden een oordeel over de aarde brengen' ". En Schilder 
besluit dan: "Wat de bedoeling van 8 : 21, alsmede wat de draagwijdte van 
6 : 5 betreft (al behoeft dan o.i. het actueele zondebeeld van vóór den vloed 
daarbij niet buiten beschouwing te blijven), kiezen wij vóór Aalders en tegen 
Kuyper. Eén der exegetische gronden voor Kuypers ingrijpende constructie 
vervalt daarmede", Heid. Cat. I, 164v. Kuyper suggereert met de vergelijking 
russen Gen 6, 5 en 8, 21 "dat er in de menschelijke natuur een 'tegengif' wordt 
gelegd, door de algemeene genade", Heid. Cat. I, 368, maar "in Genesis 8 : 21 
(met A. Kuyper) een verzachting te lezen van de in 6 : 5 gegeven disqualifi-
catie der menschen schijnt o n s . . . onjuist. Aalders legt er juist den nadruk op, 
dat in eerstgenoemde plaats wordt teruggegrepen naar wat in 6 : 5 was gezegd; 
de verdorvenheid, die destijds reden was voor het 'watervloeds-ootd&&\ zal 
daartoe niet meer aanleiding zijn", a.w., 371. 

3. Johannes 1. In het derde deel van Schilders Heidelbergsche Cate-
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chismus komt een uitvoerige bespreking voor van de Proloog (naar de 
uitleg van S. Greijdanus), die echter niet rechtstreeks betrokken wordt 
op discussies over de gemene gratie, doch bij bespreking van zondag 9 
christologische kwesties raakt *^*). Maar ook zonder directe confron
tatie met Kuyper is toch wel duidelijk, dat Schilder diens exegese van 
dit Schriftgedeelte afwijst. 
De wegen gaan nog niet zozeer uiteen bij vers 5. Schilder geeft de op
vatting van Greijdanus als volgt weer: "De Logos schijnt altoos in de 
duisternis, vóór zijn vleeschwording, tijdens zijn omwandeling op aarde 
daarna, en Hij doet dat ook als Logos, als het Licht. Hij doet dat nu 
tevens als Christus; maar niet alleen als Christus doet Hij het, doch 
ook nog als Logos gelijk vóór zijn vleeschwording... Te allen tijde 
deed de Logos zijn licht uitschijnen in de duisternis, bestraalde Hij het 
donker met zijn licht om het duister op te klaren. Het is het licht van 
allerlei gaven en goederen en kennis, van wat genieting en hulp ver
schaft, van wat de mensch op aarde nog aan vrijheid, ontwikkeling 
mag deelachtig w o r d e n . . . Het is hier goddelijk licht, dat uitstraalt 
in de donkere wereld" "^) . Wèl verschillend is uiteraard, dat Kuyper 
dit licht als gemene gratie aanduidt, terwijl Schilder en Greijdanus daar
van niet willen weten. 
Diepgaand verschil in de exegese komt er bij vers 9: "Dit was het waar
achtige licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld". 
Wij hebben gezien, dat Kuyper 'komende in de wereld' verbindt met 
'een iegelijk mens' en verder, dat hij het licht aanduidt als redelicht, 
waarmee alle mensen vanaf hun geboorte in Gods algemene genade be
straald worden ***). Greijdanus en Schilder betrekken 'komende in de 
wereld' bij 'het waarachtig licht'. En over de vraag welke komst van het 
licht hiermee bedoeld wordt, lezen we dan: "Gewoonlijk verstaat men 
h a a r . . . van 's Heeren vleeschwording, d.i. van de Heere zooals Hij in 
de menschelijke natuur optrad, met en na zijn geboorte, en als tegelijk 
met Johannes den Dooper . . . Doch de Evangelist begint over de vleesch
wording eerst te handelen in vs 14 . . .Wat in vs 9 van het waarachtige 
licht gezegd wordt, gold ook reeds van den Zoon Gods in den tijd der 
'oude bedeeling', al de eeuwen, sedert Gods heilsbelofte in Gen. 3 : 1 5 
tot 's Heeren feitelijke geboorte te Bethlehem evenzeer als daarna. Naar 
deze opvatting begint het komen des Heeren in de wereld reeds met de 
moederbelofte in Gen. 3 : 15 . . . Aldus was er derhalve al de eeuwen 
vóór de vleeschwording des Woords een komen van den Zoon Gods, dat 
strekte tot de voorbereiding van zijn eindelijke en feitelijke komst in het 
vleesch" ^"). Op de vraag: "Hoe kan dan gezegd worden dat het licht 
verlicht een ieder mensch} Het kwam toch alleen maar tot Israël}" luidt 

"*) Heid. Cat. I l l , 137-181. 
'*') a.w. I l l , 167. Greijdanus en Schilder zijn zich bewust, dat zij afwijken van het 

gevoelen van Th. Zahn en R. Bultmann, die hier uitsluitend aan de vleesgeworden 
Logos denken. 

' " ) Zie onze pag. 25 v. 
" ' ) Heid. Cat. I l l , 170 v. 
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het antwoord van Greijdanus: de verkondiging van de komst en het 
heilswerk van de Zoon worden in Gen 3, 15 reeds gebracht en deze 
moederbelofte ging tot de gehele mensheid uit. "Hebben zij haar daarna 
niet bewaard, maar veronachtzaamd, dan ligt dat aan h e n . . . De be
lofte is nog lang bij de menschen als inhoud van traditie in herinnering 
gebleven; Gen. 4 : 26; 5 : 29; Num. 24 : 17. Eerst eeuwen na den zonde
val kwam 'Sinai' ". Bovendien "werd veel van wat God later aan 
Abraham en Israël schonk en voor hen werkte, niet alleen bij Israël be
kend . . . maar ook bij de volken, rondom . . . Reeds de haat van onder
scheiden volken in den loop der eeuwen tegen Israël toont, dat zij wisten, 
dat het met Israël iets bizonders was. En wat God aan Israël schonk en 
werkte, riep ook andere volken op, om zich naar Israël te wenden, en 
Israels God te erkennen; Ps. 117; 148; Jes 49 : 6. Hierom is het ver
staanbaar, dat in Joh. 1 : 9 gezegd wordt, dat het waarachtige licht met 
of door zijn komst verlicht of bestraalt een ieder mensch, en dat het dit 
deed ook reeds vóór de vleeschwording des Woords. Het schijnen houdt 
niet in, dat elk mensch nu ook werkelijk ziet: het universeele van Joh. 
8 : 12a neemt het particuliere van 8 : 12b niet weg (K. S.). Let op Rom. 
8 : 7; Joh. 3 :19; 8 : 47; 18 :37, 41" "«). 
Het is duidelijk, dat Schilder en Kuyper met hun exegese van vers 10 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Kuyper spreekt van de Logos en van 
gemene gratie, Schilder (Greijdanus) van de "door God toegezegden 
Heiland, die zijn heilswerk reeds ook in den tijd vóór de vleeschwor
ding" met name onder Israël en vandaar (gratia particularis!) uitstralend 
naar de volken rondom, verricht ^^'). 

4. Romeinen 1 en 2. Schilder heeft zich met geen andere teksten in 
verband met de gemene gratie zo beziggehouden als met Rom 1, 18-21 
en 2, 14 en 15. 
Hij handhaaft (tegen de socinianen), dat met Gods eeuwige kracht en 
Goddelijkheid in Rom 1, 20 "wel degelijk mede en dan in de eerste 
plaats Gods scheppingswerken bedoeld zijn, 'hoewel Zijne daden in de 
latere geschiedenis niet uitgesloten zijn' (Greijdanus)" *^''). Daarover 
verschillen Kuyper en Schilder niet van mening. Maar deze openbaring 
Gods is nog volstrekt geen bewijs van genade. Immers, wat is het doel, 
dat God met deze openbaring voorheeft? Dit: "opdat zij (de heidenen, 
J. D.) inexcusabel, d.w.z. niet te verontschuldigen zouden zijn" ^^^). Het 
is waar, dat de griekse uitdrukking in Rom 1, 20 (elg TÓ) zowel een doel 
als ook een gevolg kan weergeven. Schilder citeert Greijdanus: "Hier zal 
wel allereerst het gevolgaanduidende bedoeld zijn. Maar dat gevolg 
heeft God ook bedoeld". Wij moeten dus "de beteekenissen van 'zoodat' 

^1') Heid. Cat. I l l , 172. Greijdanus schrijft, dat hij met deze opvatting "grooten
deels alleen" staat; maar het verband eist haar. Pas in vs 14 wordt immers over 
het vleesgeworden Woord gesproken, a.w. III, 173. 

*i°) a.w. III , 173 (curs van ons). 
"») a.w. I, 94. 
1") a.w. I, 161. 
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en 'opdat' beide vasthouden" ^^^). Intussen legt Schilder alle nadruk op 
het finale moment. En dan is het hem onmogelijk op grond van Rom 1, 
19 en 20 van genade te spreken. "God openbaart zich met het speciale 
doel, dat alle onschuld aan de ongeloovigen zou benomen worden, dat 
dan hun oordeel des te zwaarder zou zijn; derhalve . . . het geven van 
openbaring is nog geen bewijs van een genadige gezindheid in God" *^^). 
Het finale slg tè moet men niet consecutief maken (zodat ze . . . ) , roept 
Schilder uit (in een passage, die zich tegen Barth keert); want "daarmee 
is de vraag ontweken, waarom het hier toch in alles gaat: is Gods toorn 
ook niet vrij, en souverein, en iure suo ook zijn eigen objecten zich schep
pende, in een wil-tot-verwerping?" ^̂ *) Het slvai atitoiis avareoXo-yTiToug uit 
Rom 1, 20 "is niet een fatum, dat de eeuwige God, hetzij voor wat het 
praedicaat, hetzij voor wat het pronomen personale betreft, 'vorfindet', 
doch zijn doel, dat door Hem wordt nagestreefd". *^^). Hoe kan men 
van genade spreken, wanneer God in zijn tóórn (Rom 1, 18) hele volken 
aan de goddeloze waan overgeeft (1, 24)? ^^*). 
Daar komt nog iets bij. God openbaart zich aan de heidenen; maar is 
het wel waar, dat Rom 1, 20 zegt, dat Gods kracht en goddelijkheid uit 
de schepselen ook metterdaad door de heidenen worden verstaan en 
doorzien? Zo is "de oudere opvatting" *^^). Maar Schilder volgt weer 
Greijdanus, die "een andere opvatting is toegedaan. Het grieksch heeft: 
vooünEva xaftoQÖTai; Als zij (die onzienlijkheden n.l.) m e t . . . den geest, het 
verstand, gedacht, gegrepen worden, worden zij gezien! 't Is een zien 
op conditie! De geestelijke werkzaamheid moet doorgaan, anders houdt 
het zien op" ^**). Doch de onwedergeborene biedt aan de praktische er
kenning van deze voorwaarde weerstand, weerspreekt die voorwaarde, 
waarvan hij het bewustzijn volgens de Dordtse Leerregels 'ten onder 
houdt en geheel bezoedelt' *̂ ®). Wat Schilder onder de 'geestelijke werk
zaamheid' verstaat, die, wil er gezien worden, moet doorgaan, blijkt 
duidelijk uit het volgende citaat: "Gods onzienlijke deugden worden van 
den aanvang der schepping aan, en voortaan, gezien, indien zij uit het 
Woord met den geest, het verstand, gedacht, gegrepen worden" *'"). Of 
ook: "Uit de schepselen zien wij de wijsheid Gods, zegt de Schrift, in
dien n.l. onze oogen door het Woord van God voor die wijsheid geopend 
zijn, anders ook niet. Dat laatste moet er nadrukkelijk bij gezegd 
worden; dat was dan ook de reden, waarom we telkens erop wezen, dat 
Rom. 1 : 20 niet verzekert, dat Gods onzienlijkheden . . . uit de schep
selen metterdaad worden verstaan en doorzien, doch alleen maar zegt, 
dat ze kunnen worden gezien; indien ze n.l. worden overwogen, be-

^^^) a.w. I, 168. Het citaat van Greijdanus is uit zijn commentaar op Romeinen. 
"») a.w. I, 161. 
"• ) a.w. I I I , 435. 
"6) a.w. IV, 130. 
" • ) a.w. I I I , 437. 
" ' ) a.w. III, 241. 
1") a.w. I, 92. 
"») a.w. I I I , 241. 
"») a.w. III, 257. 
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dacht; indien de geest zich ermee bezighoudt, dan laten ze zich waar

nemen" ̂ '^). 
Samenvattend kunnen we zeggen, dat Schilder t.a.v. Rom 1, 19 en 20 
spreekt van een openbaring van Gods tóórn (en niet van zijn genade), 
terwijl bovendien deze openbaring slechts duisternis onthult in een 
mensenwereld, die het licht dóóft. 
Ook Rom 2, 14 en 15 krijgt bij Schilder alle aandacht. Hij memoreert, 
dat de vroegere gereformeerden op grond van deze tekst hoog hebben 
opgegeven van de natuurlijke theologie. Ook Calvijn geeft een exegese 
van deze verzen, waarin een opmerking voorkomt, die men bij "onze 
tegenwoordige exegeten . . . wel niet meer (zal) aantreffen" '^^). Calvijn 
spreekt immers van 'eenige begrippen van rechtvaardigheid en recht' 
(conceptiones), die de Grieken 'prolepseis* noemen. En "die grieksche 
term komt toch wel uit een kwaden hoek. De stoïcijnen... verstonden 
onder zulke 'prolepseis' of anticipaties: 'algemeene begrippen'; dezelfde 
'algemeene begrippen' ontmoet ge trouwens onophoudelijk in de voor

vaderlijke verhandelingen over de 'natuurlijke theologie'; men verstaat er 
dan onder: die aan alle menschen gemeene begrippen, of ideeën, of in

drukken, of kennisinhouden, welke, zonder bepaalde Schriftstudie, al

leen maar met behulp van de beide 'boeken' van de natuur én van de 
conscientie, ons eigen heeten te zi jn . . . Die 'algemeene begrippen' heeten 
ook wel 'donkere kennis'; ze liggen van nature in den mensch, en gaan 
aan alle konkrete kennisvormen vooraf" i'*). Op deze wijze "kreeg be

grijpelijkerwijs het leerbegrip der natuurlijke wet meer en meer ingang 
ook bij de gereformeerden" "*) . En vaak wordt de zakelijke inhoud 
daarvan identiek verklaard met de wet der tien geboden. Zoals mr. L. 
van Andel in zijn dissertatie, aan de V.U. verdedigd in 1884, op grond 
van Rom 2, 15 zegt: "al hebben dus de volken niet de letter der Tien 
Geboden, zij hebben toch den geest dier geboden, die hun is ingeschapen 
en in hunne harten is geschreven. Die geest spreekt dus in hetgeen zij 
feitelijk verrichten tot handhaving der rechtsorde uit wetten en veror

deningen, die zij vaststellen en op wier overtreding zij straf bepalen" *^*). 
Schilder voegt daaraan toe: "Men zou zoo zeggen: het valt dus nog al 
mee; een en ander zet een kroon op het hoofd dergenen, die in de dagen 
der vaderen spraken van 'capita communissima', d.w.z. allergemeenste 
hoofdstukken der leer, hoofdbegrippen van kennis, prolepseis, gemeene 
ideeën, die tegelijk worden aanvaard door wie het geschreven Woord 
hebben èn door wie het missen, of voorbijgaan. Inderdaad, het 'valt op 
dit standpunt nog al mee'; waarom dan ook Rom. 2 :14 door dr. A. 
Kuyper (G.G. II, 18) gerekend is tot die plaatsen, die 'het meevallen van 
de lieden der wereld toelichten' " ^^*). 

i'i) Heid. Cat. Il l , 423 v. 
1") a.w. I, 96. 
"») t.a.p. 
"♦) t.a.p. 
"») a.w. I, 97. 
"") a.w. I, 98. 
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Bij zijn eigen behandeling van Rom 2, 14v constateert Schilder aller
eerst, dat niet de zvet in het hart des mensen is geschreven (vlak vooraf 
wordt immers gezegd, dat deze mens zonder wet is) i^^), doch het werk 
der wet. Dat verschil mag niet verdoezeld worden ^^^). Want wat be
tekent die uitdrukking: het werk der wet? Schilder geeft twee verklarin
gen door. De ene (en meest gevolgde) verklaring denkt "aan mensche-
lijke handelingen, die dan zouden worden verricht in overeenstemming 
- meer of min — met wat de wet gebiedt. 'Werk der wet' beteekent dan 
zoo iets als: een werk, dat door de wet vereischt wordt, dat met haar 
overeenkomt" ^*'). De andere verklaring denkt aan "een werk, dat door 
de wet zelf wordt verricht. Iets, dat de wet zelf uitwerkt. Een resultaat 
van de wet. Niet wat ze beveelt, doch wat ze doet". Dan zou de uit
drukking kunnen wijzen op de vloek der wet; op "haar straf; het feit, 
dat ze den overtreder niet met rust laat, dat ze zich niet laat bespotten" 
(voorbeelden: Kaïn, Saul, Judas) **"). Schilder is kennelijk (begrijpe
lijkerwijs) geboeid door de tweede verklaring, maar "het feit, dat som
migen, die met haar rekenen, toch niet consequent haar als de alleen 
juiste handhaven, maant ons tot voorzichtigheid". En daarom acht hij de 
eerste verklaring het meest waarschijnlijk ^*^). Maar ook al spreekt dan 
de tekst bij het 'werk der wet' van menselijke handelingen, het gaat daar 
toch over niet meer dan "over een uiterlijk waarneembaar handelen, 
zonder dat daarbij naar de motieven, de beginselen, de drijfveeren on
derzocht wordt" ^*^). Schilder vindt dat uitgedrukt in het woord itotEïv, 
dat hier voor het 'doen' van de werken der wet staat. Er staat niet 
neddOEiv, zoals wel in de verzen 2, 3, 25. In vers 13 en 14 wordt JTOIEÏV 
gebruikt. "Leg die verzen nu eens naast elkaar; wat treft u dan? Het is 
dit: 'prassein' beteekent meer zulk doen, waarbij heel de persoon in actie 
is, in het werk leeft, zich er aan geeft, het 'in practijk' brengt. 'Poiein' 
daarentegen duidt een handeling aan, zónder dat er extra gelet wordt op 
den persoon, die haar verricht, of de bedoelingen, die er bij voorzitten, 
of de regelmaat, waarmee hij al of niet het werk volvoert" ^*^). Schilder 
geeft enkele voorbeelden: "Wie met een krommen stok een rechten slag 
slaat, doet een rechten slag (poiein). Een enfant terrible ook. In vino 
Veritas. Maar dit is nog geen beroep maken van het rechte slagen slaan 
(prassein)". Een ander voorbeeld: "Het wèr^-der-wet-van-het-hout-
hakken staat in 't hart der gevangenen van de duitsche nazi's of russische 
sovjets geschreven. Daar zijn bankiers onder, en professoren, en priesters, 
en generaals. Nooit brengen ze zelfstandig, naar vrije keuze, van harte, 
het houthakken in practijk; het 'pra55ein-des-houthakkens' ambiëeren ze 
niet. Konden ze, ze smeten dadelijk hun bijl tegen den grond. Maar het 

1") a.w. I, 102. 
"») a.w. I, 98. 
"») a.w. I, 100. 
"») a.w. I , lOOv. 
»«) a.w. I, 101. 
>«») a.w. I, 102. 
"') a.w. I, 102v. 
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wérk-des houthakkens is hun in het hart geschreven. Ze staan ermee op, 
en gaan ermee naar bed. Eiken dag leveren ze hun quantum: hun poiêma, 
hun poëem, het resultaat van hun 'poiein' (hun produceeren) der dingen, 
die der-wet-des-houthakkens zijn, gelijk die wet door den kampcomman
dant voor deze ellendigen uitgevaardigd werd" ^" ) . 
Hierop gelet, doet men de tekst dan ook geweld aan door te beweren, 
dat de wet de heidenen in het hart geschreven is. "Neen, slechts bepaalde 
wetswerken zijn hun ingeprent, vleesch en bloed bij hen geworden. Maar 
dat staat zóó ver af van een in het hart geschreven hebben van de wet 
zélf, als het zich vastbijten in bepaalde usanties, het aannemen van een 
vasten leefregel, in duizend en één gevallen afstaat van het leven uit 
dien regel zelf, of uit het beginsel, waaruit de steller van den regel hem 
zag opkomen, en liet geboren worden" **^). 
Is dit duidelijk, dan is "hiermee wel de gevaarlijkste speculatie over 
Rom. 2 :14, 15 voorkomen. In het hier besproken détail van den tekst 
staat niet, dat God zijn algemeene openbaring geeft in het hart van den 
mensch; en ook niet, dat God in zijn algemeene openbaring werkt van 
binnen naar buiten. Want als di t door Paulus hier gezegd zou zijn, dan 
zou hij moeten gezegd hebben, dat de heidenen door de algemeene open
baring gedrongen worden tot het 'poiein' (doen) van handelingen, die 
met de wet overeenkomen, wat den buitenkant betreft. Maar Paulus zegt 
dat niet. Hij constateert slechts, dat zij tot dat 'poiein' komen 'van na
ture', 'phusei', d.w.z. 'krachtens eigen aard of bestaan door innerlijke 
gesteldheid'. Dat is wat anders dan te zeggen: 'door algemeene open
baring' " ^*^). Zo kan men uit onze tekst geen lofzang op de algemene 
openbaring halen. Integendeel: "Als ik, omdat ik graag 's nachts mijn 
rust heb, en zulks ook van mijn buren me zoo levendig voorstellen kan, 
de piano na 11 uur gesloten houd, en alle burengerucht vermijd, dan is 
dat wetswèrk na zoo'n jaar of tien, twintig, 'in mijn hart geschreven'. 
Maar 't is heusch niet om de politie. Ik ben mijzelf een wet; en dat is 
heusch zoo fraai niet. Het is geen reden voor een lofzang op mijn 'nog 
al meevallen'. Mijn oordeel zal door dit 'mijzelf een wet zijn' verzwaard 
worden als God mij eenmaal confronteert met het vijfde gebod der wet 
(gezag)" ^"). Niet dus de algemene openbaring, doch 's mensen natuur 
is de oorzaak van zijn 'poiein'. Schilder voegt daar aan toe: " ' t Is een 
andere vraag, of die natuur niet zelf mede bepaald wordt door hetgeen 
men verstaan wil hebben onder: de algemeene openbaring. Maar dat is 
een zaak op zichzelf. Door hun natuur 'doen', handelen ze. Niet door 
de openbaring in rechtstreekschen zin, voorzoover Rom. 2 :14 hen be
ziet" "8). 

Het suggestieve voorbeeld van de houthakkers in het concentratiekamp mag 
***) Heid. Cat. I, 103 v. Ook voor het verschil tussen jtoiEÏv en nQaaat\y verwijst 

Schilder naar Greijdanus' commentaar op Romeinen. 
"5) a.w. I, 105. 
"«) a.w. I, 107. 
" ' ) a.w. I, 109. 
i«») a.w. I, 109v. 
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er niet toe verleiden in 'poiein' altijd een arbeid te zien, die met tegenzin 
verricht wordt. Uit het bovenstaande kan dat reeds duidelijk zijn. Wis het 
'poiein' altijd een handelen met tegenzin, dan kon Schilder ook moeilijk 
zeggen: "Hun doen in dezen is voor hun besef (hun - het gaat over de heide
nen in het algemeen, J. D.) de 'natuurlijkste' zaak ter wereld, sprekende voor 
zichzelf, het is hun 'tot een tweede natuur geworden' ", Heid. Cat. I, 102. 
Bovendien omschrijft Schilder het poiein-van-nature als: "krachtens eigen 
aard of bestaan door innerlijke gesteldheid". Daarop past echter het beeld van 
de houthakkers niet meer. Wanneer Schilder dan later spreekt over vele wets-
werken, die ook de vleselijke mens "op eigen naam; uit eigen aandrift (curs. 
van ons, J. D.), op grond van eigen overwegingen" gaarne verricht omdat 
Gods wet {"het eenige kleed, dat de wereld werkelijk 'past' ") "goed be
schouwd toch altijd zoo 'voordeelig' is", Heid. Cat. I, 112, 113, 112, vragen wij 
ons af, of zulke handelingen niet bijna zijn aan te duiden met 'prassein', als 
boven gedefinieerd. Bijna. Want een belangrijk verschil (voor Schilder althans) 
tussen poiein en prassein blijft het beginsel, van waaruit gehandeld wordt. "The 
profit of religion, het nut, de snelle geneeskracht, het 'gepast' zijn van de wet, 
het ons 'betamen' van Gods signatuur, gedrukt op 't menschenleven, dit kan 
een heiden erkennen, en luid bezweren, zoo veel het hem 'te pas' komt. Maar 
de gezichtshoek, neen, dié deugt niet", a.w., 114. Bij 'prassein' gaat het (en 
hier citeert Schilder Greijdanus) "om het in zijne werkzaamheden zich houden 
aan de wet, inwendig en uitwendig, ten volle", a.w., 105. Van de heidenen 
echter geldt: Zij 'doen' (poiein) wetswerken, maar ze 'doen' (en dan prassein) 
schandelijke dingen, a.w., t.a.p. Cf. Rom 2, 3. 
Wij kunnen later in onze Beoordeling (Hoofdstuk V) op veel détails, die wij 
in de eerste drie hoofdstukken onder ogen krijgen, niet terugkomen. Zo b.v. 
op de betekenis van 'phusei' in Rom 2, 14. Wij verwijzen slechts naar de o.i. 
aannemelijke vertaling met 're vera' (werkelijk), die D. Holwerda geeft in zijn 
studie Commentatio de vocis quae est qpwig vi atque usu, 85v. 

5. Openbaring 21, 24 en 26 - "En de koningen der aarde brengen hun 
heerlijkheid en eer in haar". De exegese van deze tekst zet, aldus Schil
der, "min of meer de kroon op dr Kuyper's gemene-gratie-epos". De 
heerlijkheid en de eer der volkeren, zonder onderscheid van geloof of 
ongeloof, zou als 'blijvende winste' van de gemene gratie het nieuwe 
Jeruzalem binnengebracht worden. 
Schilder kan zich in deze verklaring niet vinden. Hij volgt opnieuw de 
exegeet, die hem reeds meer wapens tegen Kuypers tekstuitleggingen 
verschaft heeft: "Prof. dr Greijdanus (Komm. 429) zegt, in zijn exegese 
van de tekst, volgens welke de koningen der aarde hun eer en heerlijk
heid in het heilige Jeruzalem dragen: 'Dat gebeurt nu, in deze tijd'. Het 
is waar, dat dit de exegese is van vs. 24, waar nog de onvoltooid tegen
woordige tijd gebruikt wordt (zij brengen). Maar in vs. 26, dat in de 
onvoltooid toekomende tijd spreekt (zij zullen brengen), is het niet an
ders, volgens prof. Greijdanus. 'Men zal de heerlijkheid, en de ere, der 
natiën in haar inbrengen', luidt de vertaling; en de verklaring zegt: 
'Bedoeld zijn degenen, die het doen, d.w.z. die uit de natiën gelovig 
worden. Tot hen zullen ook behoren, die in aanzien zijn, over verschil
lende uitnemendheden beschikken, macht oefenen, welke zij ten dienste 
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stellen van 's Heren gemeente'. Dit gebeurt dus In de tijd, al heeft het 
volgens de exegeet 'in de eeuwigheid' 'dan zijn weerschijn' (430). Al zal 
het ook eerst 'in der eeuwigheid in alle klaarheid zichtbaar zijn', de zaak 
zelf geschiedt in de tijd. 'In deze aardse bedeling doet God ook koningen 
en machtigen, en groten, zich bekeren, mannen van betekenis op allerlei 
gebied, en doet Hij ook velen van grote invloed, en hoge positie, mede
werken tot de opbouw Zijner gemeente, en de komst van Zijn koninkrijk 
in heerlijkheid' (429)" " " ) . Wat Kuyper bewust niet wilde ( "Hie r . . . is 
niet sprake van eenige aan het einde voorafgaande periode, maar wel 
degelijk van de einduitkomst zelve, gelijk deze zich op de nieuwe aarde 
en onder den nieuwen hemel na afloop van het oordeel, als blijvende 
nieuwe toestand vertoonen zal") i^"), wil Greijdanus wel: hier wordt 
óók voorgesteld "wat in deze tijdelijke bedeling geschiedt" i^'). 
Schilder geeft ook nog aandacht aan het 'indragen' der eer en heerlijk
heid in het nieuwe Jeruzalem. "Wie zou nu eigenlijk 'indragen'? God? 
Maar Hij wordt telkens met name genoemd in het Openbaringsboek. 
Men kan Hem niet onder het persoonlijke voornaamwoord 'zij', of onder 
de aanduiding 'men' vermelden . . , De engelen? Maar ook zij worden in 
de Apocalyps van Johannes telkens uitdrukkelijk genoemd, soms zelfs 
één voor één geteld. Het woordje 'men' in de uitdrukking: 'men draagt 
de eer en de heerlijkheid in' (of: 'zij' dragen in), kan dus slechts op 
mensen zien" ^^^). En Schilder betoogt dan, dat van indragen in de kerk-
van-nu wèl sprake kan zijn, "maar de jongste dag betekent het einde van 
ons aller werkelijke 'd ragen ' . . . Op de grens van tijd en eeuwigheid is 
niemand actief met enig transport bezig. 'Men' wórdt slechts getranspor
teerd" ^^^). Bovendien vraagt Schilder zich af, w^t wij "nu toch eigenlijk 
in het 'nieuwe' Jeruzalem, dat dus zelf gedacht is als over de grenslijn 
heen gekomen, nog in te dragen" hebben? "Wat wil men met onze 
cultuur-schatten in dat nieuwe Jeruzalem? Ons lichaam is radikaal an
ders, — wat doen dan daar ónze woon-paleizen? Het wórden hield op, 
de geboorteschoot staat stil: Man en vrouw hebben dus als zodanig geen 
existentiereden meer; wat doet men dan daar met heel de rijkdom der 
erotische cultuur?" ^'*). 
Ook van Kuypers gedachte, dat de kiem der gemene gratie, behouden 
in het vuur, op de nieuwe aarde welig zal uitbotten, wil Schilder niet 
weten. Kiem en vrucht behoren beide "tot eenzelfde wereld en wereld-
gedaante, tot dezelfde dimensies, liggen in hetzelfde continuum. Wordt 
daarop fundamenteel ingegrepen, dan is de 'kiem' niet meer kiem van 
wat er daarna komt" ^^*). 

"») Wat is de hemelf, 210 v. 
"O) Cf. G.G. I, 463. 
"1) Wat is de hemelf, 211. 
"=) a.w., 213. 
1") a.w., 213 V. 
^^*) a.w., 214. Meer in Kuypers lijn ligt wat Schilder nog in de 3e druk van De 

Openbaring van Johannes en het sociale leven (1951), 311 vv gehandhaafd heeft: 
De Apocalypse ziet "alle cultuurschatten der heidenen als tropeeën in Nieuw 
Jeruzalem, d.w.z. Christusstad, stad van Christus Victor", a.iv., 313. 
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§ 7. Het belijdenis-gebruik afgewezen. 

Met klem waarschuwt Schilder tegen het gevaar om van de 'kleine over
blijfselen', waarover art. 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
spreekt, een beeld Gods in ruimer zin te maken. De belijdenis zegt 
trouwens letterlijk "in het geheel niet, dat den mensch van het beeld 
Gods kleine overblijfselen gebleven zijn; er staat, dat hem slechts kleine 
overblijfselen van de uitnemende gaven gebleven zijn, welke de Schep
per en Verbondsgod hem had toebedeeld" **^). 
Wat Schilder reeds t.a.v. art. 14 zegt, beklemtoont hij nog sterker, wan
neer het over Dordtse Leerregels III/IV, 3 en 4 gaat: de kleine over
blijfselen en het licht der natuur staan in een context, die er op gericht 
is duidelijk te maken, dat de mens niet te verontschuldigen is, omdat hij 
het licht ten onder houdt *") . Met andere woorden: elk optimisme, geput 
uit deze belijdenisuitspraken, is ongerechtvaardigd. Door de Dordtse 
vaderen wordt immers "een rem aangelegd aan eiken vurigen geest, die 
het licht der natuur wil laten zien als ondergrond, waarop te bouwen 
zou zijn, als basis, waarop trotsche gebouwen van wetenschap en kunst 
zijn op te trekken, enzoovoort" ^^^). Men moet "een residu.. . niet tot 
een kiemkrachtig thetisch beginsel omtooveren. Reeds Trigland waar
schuwde tegen Uittenbogaert, die van vonkskens 'een groot vyer' had ge
maakt" ^^*). Aan de belijdenis in de Catechismus over de mens, die "on
bekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad" (antw. 8) mag niet 
getornd worden. Dat doen ook de Dordtse Leerregels III/IV, 3 niet, 
wanneer zij de Heid. Catechismus "eenigszins verduidelijken en concre-
tiseeren willen" door te spreken van "onbekwaam tot eenig zaligmakend 
goed (bonum salutare)" ^*"). Dat is geen zakelijke verandering, die dan 
nader uitgewerkt zou worden in III/IV, 4 (enig licht der natuur, waar
door de mens behoudt "enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, 
van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook 
betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht"). Achter 
de opvatting, die wèl van een zakelijke verandering zou willpn spreken, 
ligt dan "de onbewezen en ook onjuiste hypothese, als zou de Neder-
landsche Geloofsbelijdenis (Schilder denkt hier kennelijk aan art. 14) 
aan deze laatste dingen niet gedacht hebben, of principieel-anders er 
tegenover gestaan hebben" ^^^). 

Schilder gaat niet op de hier te stellen vraag in, waarin D.L. III/IV, 3 nu 
H.Cat., antw. 8 "verduidelijkt en concretiseert". Van een zakelijke verandering 
wil hij niet weten. Zijn verwijzing naar Heid. Cat. I, 158-169, waarin hij 

"») Wat is de hemelf, 214. 
"«) Heid. Cat. I, 295. 
1") Voor art. 14 N.G.B.: Heid. Cat. I, 361 v, 364; IV, 27 v. Voor Dordtse Leerregels 

III/IV, 4; Heid. Cat. I, 85, 166, 365; II, 175, 380; IV, 45, 123. 
"8) Re f. 19, 67. 
"») t.a.p. 
i«») Heid. Cat. I, 364. 
"1) t.a.p. 
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"in ander verband er reeds over gesproken" zou hebben a.w. I, 364v, levert 
niets op. Althans niet over de toegespitste vraag, die ons hier bezighoudt. 
Wel (en daarop zal Schilder in zijn verwijzing doelen) stelt hij daar duidelijk, 
dat Dordt met de Heid. Cat. vasthoudt aan het: "Ik ben geneigd God en 
mijn naaste te haten. Zóó hartgrondig, dat ik van nature niet alleen het evan-
gelielicht, doch óók het natuur-licht bezoedel, ten-onderhoud, en ertegen oppo
neer". En Schilder concludeert dan: "Daar staan de Dordtsche Leerregels 
(contra de remonstrantse 'docilitas', J. D.) weer op hun plaats; en de Cate
chismus ook", a.w., 166. Dordrecht heeft niet toegelaten, dat "de scherpe 
punt (werd) afgeslepen van het antwoord van den Catechismus, dat wij 
n.l. geneigd zijn God en onzen naaste te haten", a.w., 165. 

Het 'licht der natuur', zo vervolgt Schilder, "neemt den mensch niet in 
beslag. Occupeert het hem wel? In feite niet, al occupeert hij - losjes 
gesproken - zich zelf er wel mee: Hij houdt er zich wel mee bezig. Dat 
het hem occupeert (d.w.z. bezet houdt), kan men kwalijk volhouden, 
als men eenmaal toegeeft, dat hij het 'ten onder houd t ' . . . Maar hetgeen 
wat hem prae-occupeert, dat is dan ook niet dat natuurlijk licht, doch 
de vijandschap tegen God, en dus tegen alle licht, óók het 'natuurlijke'... 
Daarom is dit natuurlijk licht zóó weinig in staat, het kwaad bij den 
onwedergeborene te stuiten, dat hij veeleer zélf het licht 'stuit', en 
'snuit': ook in natuurlijke en burgerlijke zaken gebruikt hij dit licht niet 
recht; ja veel meer staat het zóó, dat hij 'ditzelve, hoedanig het ook zij, 
op onderscheidene wijzen geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten 
onderhoudt'" ^^^). De Dordtse Leerregels laten duidelijk zien, dat "het 
licht der natuur èn zijn usus of aanwending tweeërlei zijn" ^*^). 
Zo wil Schilder er voor waken, dat aan de verdorvenheid van de na
tuurlijke mens te kort wordt gedaan. Het is een verdorvenheid over 
heel de linie. Zelfs het beetje licht dat de mens nog ontvangt, mis
bruikt hij. 
Nog op andere wijze wil Schilder het beroep op D. L. III/IV, 4 ter ver
dediging van de leer der gemene gratie ontzenuwen. "Indien ... het na
tuurlijk licht met een door de remonstranten ervoor gebruikten term 
'gemeene gratie' zou mogen heeten, en indien voorts overeenkomstig de 
voorstelling van velen God deze gemeene gratie zou bedoeld hebben als 
een werking zijnerzijds, die het kwade wilde stuiten, dan zou de mensch 
het licht van die gratie niet kunnen 'ten onder houden', niet in staat zijn, 
het 'geheel te bezoedelen' " i®*) Om deze conclusie van Schilder te kun
nen begrijpen, dient men te weten wat Schilder daarvóór van de 'wer
kingen' Gods zegt: "ledere werking, die van God uitgaat, onverschillig 
welke, (is) altijd onoverwinnelijk". Dat geldt dus ook van die bepaalde 
werking, waardoor Hij de zonde wil stuiten. Wie immers "zet God 
schaakmat? Wie breekt, als Hij bouwt, wie zet door, als Hij tegen houdt? 
Wie zet ónder de korenmaat, wat Hij er boven óp plaatst?" '*^). 

^'^) Heid. Cat. I, 365. Over occupatie en praeoccupatie, zie ook a.w. I, 166, 169, 184. 
i«») a.w. IV, 45, 123; Christus en cultuur, 98. 
" • ) Heid. Cat. I, 365. 
" ' ) t.a.p. 
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De draagwijdte van deze opmerkingen is verstrekkend voor ons onder
werp. Als elke werking Gods insuperabilis is, dan kan de mens het licht 
der natuur, w a r e het bestemd om het kwade te stuiten, niet ten onder 
houden. D u s : " H e t 'natuurlijk licht' is geen dam, waarop de golven der 
zonde en der vijandschap breken" '**). En verder: N u het natuurlijk 
licht wel ten onder gehouden wordt , kan men het geen gemene gratie 
noemen, omda t "Gods genade, zoo zeiden de vaderen, toch altijd in
superabilis (is), d.w.z. onoverwinnelijk. Wij zien geen enkele reden, om 
op dien regel een uitzondering te maken. In alles is Hij altijd insupe-
rabel" i«'). 

Het laatste citaat vervolgt met: "En indien er dus een algemeene genade is, 
die krachtens Gods ingrijpen met een wil-tot-progressie vruchten afwerpt, en 
indien die vruchten restbeeld zijn, dan mag men niet meer zeggen, dat het 
restbeeld wordt overheerscht door het wanbeeld. Dan ware God in wat men 
'genade' noemt, niet meer insuperabel", Heid. Cat. I, 290. Schilder richt zich 
hier tegen L. van der Zanden, die in zijn dissertatie De mensch als beeld Gods 
van een 'restbeeld' sprak (de rest van de oorspronkelijke goedheid, welke na 
de zondeval nog in de mens is overgebleven); een restbeeld, dat echter beheerst 
zou worden door het 'wanbeeld' der zonde (de ganse mens, zoals hij door de 
zonde en haar gevolgen is aangetast naar ziel en lichaam). Schilder, a.w., 274v, 
289. Schilder verwerpt zowel het spreken over een restbeeld als over een wan
beeld en wil dan vanuit Kuypers spreken van de gemene gratie als een 
'progressieve werking' wijzen op de inconsequentie, die er in ligt, wanneer men 
tóch het restbeeld zou laten overheersen door het wanbeeld. Dan zou immers 
Gods algemene genade met haar wil-tot-progressie niet insuperabel zijn. Het 
is o.i. duidelijk, dat heel deze passage (en dus ook het eerste deel van het citaat, 
hierboven onder noot 167 afgedrukt) door ons terecht wordt aangehaald om 
te staven hoe Schilder Kuypers beroep op de Dordtse Leerregels onmogelijk 
acht, op grond van D.L. III/IV, 4 èn op grond van de stelling, dat alle genade 
Gods (dus ook een eventuele algemene genade) insuperabel is in haar werking. 
Wat ten onder gehouden wordt, kan geen insuperabele werking Gods heten en 
dus niet als genade gekwalificeerd worden. 
De moeilijkheid met het 'insuperabel', nu afgezien van elk beroep van Kuyper 
op de Dordtse Leerregels, ziet Schilder vooral daar opdoemen, waar over de 
gemene gratie als gezindheid van God gesproken wordt. Dat gebeurt door de 
synode van Kalamazoo, door S. J. Ridderbos, maar óók door Kuyper zelf, 
volgens Schilder, Heid. Cat. IV, 66. Want als die gezindheid Gods jegens 411en 
een genadige is (algemene genade), hoe kan zij dan bij specificatie (er zijn ver
korenen én verworpenen) genadig én toornig zijn? "Specifieert toorn liefde?" 
a.w., t.a.p. Voor het specificatie-begrip mogen wij verder verwijzen naar onze 
pag. 123v. 
Gods genade is altijd insuperabel, zegt Schilder en hij wil daarmee de vaderen 
naspreken. Maar nu rijst bij ons een vraag. In 1937 was het V. Hepp, die 
S. G. de Graaf bestreed, toen deze had beweerd, dat de algemene goedheid 
Gods een uitloper was van de bijzondere genade in Christus. Hepp schreef 
toen namelijk: "Dat kan echter niet. De genade, zooals zij uit de bron komt, 

"«) a.w. I, 366. 
" ' ) a.w. I, 290. 
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moet overal, waarheen zij zich ook een weg baant, hetzelfde effect hebben. De 
genade in Christus, zoo leert de Schrift, is altijd en overal, zonder uitzonde
ring, hetzelfde. Zij vernieuwt immers het hart. Zij heiligt en zaligt. Zij is 
onwederstandelijk", Re f. 18, 93 (aangehaald door J. M. Spier. Het citaat is te 
vinden in V. Hepp, De algemeene genade, 38). J. M. Spier bestreed echter 
Hepp als volgt: "Wel wordt gezegd, dat de genade, die met Christus in 
verband staat, onwederstandelijk is, maar 't wordt niet aangetoond. Het 
kan ook niet aangetoond worden, want de Schrift leert het nergens. Gods 
Woord zegt zeer zeker, dat er onwederstandelijke genade is, doch niet, dat 
zij het altijd is. Integendeel: de verbondsbrekers hebben Gods genade weder-
staan en daarom zal hun oordeel zoo zwaar zijn. Van de tien melaatschen, 
die genezen waren door de genade van Christus, kwam er maar één terug", 
Ref. 18, 93. Hierop aangevallen, handhaaft Spier zijn mening met o.a. een 
verwijzing naar Grosheide's Korte Verklaring op Hebr 6, 4vv: " . . . z o o leert 
de Schrift, dat er hemelsche gaven, d.i. gaven, die niet opkomen uit de 
natuur, maar die samenhangen met, gevolg zijn van de bijzondere genade 
Gods in Christus geopenbaard, geschonken worden, ook waar ze niet worden 
aanvaard en waar ze strekken tot verzwaring van het oordeel", Ref. 18, 158v. 
Ook Schilder valt Hepp aan, ter verdediging van Spier. En al deelt hij niet 
de opvattingen van De Graaf over algemene genade, toch moet men "niet 
een opvatting als Ds. de Graaf voorstaat, afdoen met h e t . . . onverklaarde 
adagium: 'de genade is altijd onwederstandelijk', want dat is niet in de 
historische lijn gesproken", Ref. 18, 135. Men moet niet van 'de' genade 
zeggen, wat er van de wederbarende genade inderdaad geldt, dat zij namelijk 
onwederstandelijk is, Ref. 18, 112. Tngland en ook Paraeus (!) worden geci
teerd om deze these te staven, Ref. 18, 135, 136 (noot). Cf. ook Ref. 19, 66v, 
waar aangetoond wordt, dat volgens Trigland zelfs de genade der inwendige 
roeping volstrekt nog niet altijd 'krachtdadig' is. 
Onze vraag luidt, of hetgeen Schilder hier beweert (verdedigt), niet strijdt 
met wat hij later gaat schrijven over de genade, die onoverwinnelijk is. Het 
feit, dat Schilder dan van onoverwinnelijke (insuperabele) genade spreekt in 
plaats van over onwederstandelijke, maakt voor onze vraag geen verschil. 
Deze terminologische zaak is een kwestie van vóórkeur: "De gereformeerden 
zelf spraken liever van insuperabele dan van irresistibele genade", Heid. Cat. 
IV, 51 (curs, van ons). Cf. Ref. 18, 112, waar Schilder Bavinck aanhaalt: De 
gereformeerden hadden tegen de term gratia irresistibilis "wel eenig bezwaar, 
omdat zij volstrekt niet wilden ontkennen, dat de genade dikwerf, ja door 
den natuurlijken mensch ten allen tijde weerstaan werd en dus ook weerstaan 
kon worden. Zij spraken daarom liever van de efficacia of van de insupera-
bilitas gratiae, of verklaarden den term irresistibilis zoo, dat de genade finaliter 
onweerstaanbaar was. De staat van het geschil was alzoo niet, of de mensch 
Gods genade telkens weerstond en weerstaan kon, maar of hij tenslotte, 
op het bepaalde oogenblik, dat God hem wederbaren wilde, en met de gratia 
efficax in zijn hart werkte, die genade nog verwerpen kon", Gereformeerde 
Dogmatiek IV, 57v. Nu afgezien van de terminilogie: In 1937/38 spreekt 
Schilder (of laat Trigland spreken, zonder daarop kritiek te oefenen) nog 
over bepaalde genadewerkingen (!), Ref. 18, 159, die wèl wederstandelijk zijn 
(o.a. verwijzend naar Hand 7). Zou hij dat enkele jaren later nog voor zijn 
rekening hebben genomen? Sprekend van de genade (zonder schakeringen dus), 
die irresistibel is? K4n iets dan nog genade genoemd worden, wat niet (fina-
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liter, zie Bavinck) onwederstandelijk is? Wij denken hier ook aan Schilders 
instemming met de definitie, die Greijdanus van genade geeft: "Eerst wanneer 
iets ten eeuwigen heil gedijt, kan er waarlijk gesproken worden van genade". 
Twee bijdragen, 99 (het citaat van Greijdanus is uit Wezen van het Calvi
nisme, 37). 

Heeft Kuyper feitelijk niet tekort gedaan aan de belijdenis van zondag 2, 
antw. 8 van de Heidelbergse Catechismus? Kuyper wil niet strijden 
"tegen onze belijdenis aangaande het 'onbekwaam tot eenig goed' en 
het 'geneigd tot alle kwaad'. Verre vandaar; dat moet gehandhaafd 
bli jven.. . Alleen maar: 'in tal van gevallen' (tal!) botst dit volstrekt 
bederf tegen de werkelijkheid, meent hij; wie hem zou willen vragen, of 
de feitelijke toestand (beleden in die belijdenis) botst tegen den feitelijken 
toestand (in al die gevallen), hoore hem afweren: Een menschelijk ge
slacht 'als in de dagen van Nebukadnezar of Kores' stond betrekkelijk 
zóó hoog, dat men wel moet besluiten: er viel nog wel wat meer van 
haar te zeggen, dan dat: 'onbekwaam tot eenig goed en geneigd tot alle 
kwaad'. 'Iets méér', - fiat. Maar bedoelt Kuyper daarmee soms 'iets 
anders'} Hij ziet een wet der zonde, maar ook een wet der (algemeene) 
genade; gif, maar ook tegengif. En dat tegengif ligt volgens Kuyper wel 
waarlijk ook 'in het hart' des menschen. In dat hart heeft God het in-
gedruppeld . . . De vraag laat zich niet weerhouden: Kuyper wil niet 
met de confessie strijden, maar i/oeJ hij het misschien zijns ondanks?" ̂ ®*). 
En is de beteugeling der zonde, die in art. 13 en 36 der Nederlandse 
Geloofsbelijdenis genoemd wordt, "een vermindering van de zonde, en 
van de verdorvenheid zelve, dan wel een bedwang van haar uitbreken, 
en van haar gevolgen}" ^**). Tussen die twee zaken moet verschil ge
maakt worden. Wanneer art. 13, dat ons het goede spoor kan wijzen, 
spreekt over God die de duivelen in toom houdt, dan zal niemand dat 
"zóó opvatten, dat hun verdorvenheid gemitigeerd, of door een 'tegen
gif' verminderd, d.w.z. partieel opgeheven wordt. Een meer of minder is 
daar niet. Slechts wordt hun hand tegengehouden, hun invloed beknot, 
hun macht voorshands 'gecoërceerd'. Tusschen beteugeling der zonde 
eener-, en beteugeling van de gevolgen der zonde anderzijds is blijkbaar 
nog wel eenig verschil. Dit verschil kan zelfs verder gaan dan tot de 
onderscheiding van die beide, er is dan scheiding; het ééne is er wel, het 
andere niet bij de duivelen"""). Op dat verschil maakt ook art. 36 
N.G.B, opmerkzaam, wanneer het spreekt van bedwingen der onge
bondenheid van de mensen. Het eerste voorbeeld daarvan vinden we in 
Kaïn. God gaf hem een garantieteken, "dat geen wilde anarchie zich om 
hem heen zou openbaren om hem onder den voet te loopen; integendeel: 
er zou een bedwingen van de anarchie, een weerhouden van 'veemge-
richten' zijn. Maar noch bij Kaïn, noch bij 'de zijnen', heeft dit be
dwingen der 'uitgieting' of demonstratie van wetteloosheid de verdor-

>««) Heid. Cat. I, 368v. 
"») a.w. I, 369. 
"«) t.a.p. 
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venheid als zoodanig verzacht of geremd. Integendeel: Kaïns hoogmoed 
komt eerst nu recht onvervaard voor den dag, en zijn adepten 'sterken 
zich' met en in hem. Trouwens, discipline zal ook de antichrist onder 
zijn stoottroepen kennen: en zal ze niet zoo goed als heel de wereld op
gelegd worden alsdan? Toch zal zijn uur meteen het uur van den los
gebroken Satan, den niet meer 'weerhouden' Satan zijn. Het uur ook, 
waarin 'het natuurlijk licht' bij de menschen de schitterendste manier 
van uitsluiting van het geestelijk licht zal weten uit te vinden" ^"). Wij 
moeten niet spreken van beteugeling der verdorvenheid, wèl van inbin
ding van haar "primaire of extra-ordinaire effecten, of van haar im
provisaties, haar ferociteit, haar individualisme, haar durf (audacia), 
ataxie. Maar van een toegediend 'tegengif' rept de belijdenis niet" "'^). 
De Schrift spreekt van een 'meer' en 'minder', ook een 'van kwaad tot 
erger' in het naar buiten treden der verdorvenheid in bepaalde zonden. 
Zo spreekt Rom 1, 24-28 niet minder dan driemaal van "een successief 
'overgeven' der heidenen van Godswege; een 'overgeven' van kwaad tot 
erger. Dit 'overgeven' evenwel is niet de intrekking van een moreel 
'tegengif', doch de geleidelijke inhouding der factoren, die het zondegii 
in zijn doorwerking weerhielden. Het 'gif' wordt vrijgelaten, maar dat is 
iets anders dan een eerst geschonken en toegediend tegengif weer terug
nemen. Een pokkenlijder loslaten is immers wat anders, dan de vaccine 
uit zijn lichaam weg te zuigen" *^*). 
'Vergiftigd' is onze menselijke natuur algeheel "*) en zij was en is het te 
allen tijde. "Is psalm 14, psalm 53, is Rom. 3 ook maar in één opzicht 
milder, tegemoetkomender voor den konkreten mensch dan Genesis 6:5? 
Niemand, die het zóó zal durven voorstellen" ^^*). 
Niemand - dus ook Kuyper niet? Neemt Schilder dan de door hem hierboven 
getrokken consequenties uit Kuypers exegese van Gen 6, 5 en 8, 21 (zie onze 
pag. 140) wel geheel serieus? Het komt ons voor, dat Kuyper deze consequen
ties inderdaad niet voor zijn rekening zou willen nemen en dat er bij Schilder 
sprake is van een misverstand. Immers ook Kuyper spreekt in hetzelfde ver
band waaruit Schilder citeert, van een stuiting in de "doodende werking der 
zonde", G.G. I, 252, in de "doodelijke doorwerking der zonde", a.w., 253 
(curs. van ons, J. D.). Is dat iets anders dan wat Schilder wil? 
Een andere vraag is, of deze gedachte van stuiting van de doorwerking der 
zonde bij Kuyper wel functioneert. Is dat niet zo, dan kan de belijdenis van 
zondag 2, antw. 8 tóch verzwakt zijn door Kuyper. Daarop geven we hier 
nog geen antwoord. Nu wijzen we er slechts op, dat de onderscheiding: ver
dorvenheid door de zonde (die we "met hand en tand moeten vasthouden", 
zegt Kuyper) èn weerhouding van de dóórwerking der zonde, ook bij Kuyper 
niet ontbreekt. Van Schilder krijgen wij de indruk alsof dit wel zo is. Cf. 
Christus en cultuur, 60, waar de gemene gratie slechts aangemerkt wordt als 
"weerhouding der zonde". 
1") Heid. Cat. I, 370. 
1") t.a.p. 
"') a.w. I, 370v. 
"*) a.w. I, 373. Volgens de oorspronkelijke tekst van de Heid. Cat. staat er in antw. 

7, dat onze natuur vergiftigd is, a.w. I, 329, 359. 
1") a.w. I, 371. 
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Schilders eigen solutie 

§ 8. Terug tot vóór de val. 

Wij willen Schilders eigen oplossing van de vraagstukken rond de ge
mene gratie bespreken om zo nog beter zijn kritiek op Kuypers leer te 
begrijpen. Voor de ordening van zijn gedachten geeft Schilder zelf ons 
de draad in handen. Gesteld voor het dilemma: "alleen in rekening 
brengen wat na den val mij overkomt" dan wel "óók in rekening 
brengen... hetgeen vóór den val mij gezegd is, en sindsdien gehand
haafd", is de keuze voor Schilder niet moeilijk: "Ik kies dan voor het 
laatste standpunt; ik doe dat in héél mijn dogmatischen arbeid. Ik doe 
het b.v. óók als ik spreek over de kerk (ze wordt dan voor mij: de 
mensheid Gods); en over het koninkrijk der hemelen, en over Christus, 
en over het verbond, de heerlijkheid; en over de mogelijkheid van ver
dienste van den mensch, ja, dan neen. In ^1 die kwesties breng ik niet 
alleen in rekening hetgeen God na den val tot de menschen sprak, maar 
óók wat Hij voor den val tot hen gezegd heeft, gelijk Hijzelf mij dat 
achteraf meedeelde in Zijn Woord" '''*). Zo heeft ook Christus ge
sproken. In de bergrede i") en in Matth 19 (dispuut over het huwe
lijk) "^) heeft Hij de mensen voorgehouden, "hoe de dingen van den 
beginne geweest zijn, d.w.z. in de eerste, oorspronkelijke, voor alle tijden 
verbindende, en grondleggende geschapen verhouding tusschen God en 
mensch" "^). 
Met alle problemen moeten wij terug tot voor de val, dus ook met dat 
van de gemene gratie. Wanneer iemand Schilder voorhoudt, dat Kuyper 
de cultuuropdracht voor de mens toch wel voldoende naar voren ge
bracht heeft, repliceert hij: "Wie ontkent dat? Maar de kwestie is, of hij 
ze wel voldoende naar achteren heeft opgeschoven . . . of hij wel genoeg
zaam haar fundeerde uit Gods paradijswoorden" i^"). 

§ 9. De verbonds-relatie. 

Het bovenstaande gaat concreet betekenen, dat Kuyper in zijn opvat
tingen over gemene gratie zich te weinig van de verbondsleer heeft aan
getrokken **^). Over verbond en paradijs zegt Schilder het volgende: 
De verhouding tussen God en de mens is van meet af aan bepaald door 
het verbond, dat God met hem gesloten heeft. Dit verbond is met de 
schepping niet zonder meer gegeven. "De mensch is wel geschapen tot 
verbonds-verhouding, doch niet automatisch daarin; God heeft het ver
bond na de schepping afgekondigd; het staat niet analytisch doch syn-

"0) Ref. 19, 365. Cf. Hetd. Cat. II, 15. 
»") Heid. Cat. I, 73 V. 
*") a.w. I, 146v; Schriftoverdenkingen I, 159v. 
"») Heid. Cat. I, 73. 
"») Ref. 23, 159, contra S. J. Ridderbos. 
i«i) Heid. Cat. IV, 90. 
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thetisch ten aanzien van de schepping, d.w.z. het voegt daar iets aan toe, 
dat niet in het feit der schepping zelf al opgesloten lag. Het is niet maar 
een konkreet maken, doch ook een rijker maken van de relatie tusschen 
die beide, zóó, dat ze partijen worden. Het is, om zoo te spreken, geen 
kwestie van natuurrecht, doch van 'evangelisch' recht (het woord evan
gelie beteekent blijde, goede boodschap, en kan dus ook voor Gods 
paradijsboodschappen gebruikt worden. Heden, na den val, beteekent 
evangelie: blijde boodschap van Gods ongehouden genade, in Christus. 
Maar in het paradijs is evangelie: blijde boodschap van Gods onge
houden gunst, die vrije gunst is, niet 'noodzakelijk' voortvloeiende uit 
het enkele feit, dat Hij de wereld, c.q. den mensch, geschapen heeft)"'^2). 
Door deze verbondsverhouding met God heeft de mens onder alle 
schepselen een bijzondere positie verkregen. Alle schepselen hebben wel
iswaar hun 'officium', hun taak als onderdeel van 't gemaakt geheel der 
werken Gods, maar bij de mens (als bij de engel) is het 'officium' tot 
ambt geworden. "Om ambtsdrager te kunnen zijn, daartoe is hij door 
God gemaakt, niet maar als een onderdeel van de groote wereldmachine, 
doch ook als door God aangestelde en tegenover Hem verantwoordelijk 
gestelde machinist" ̂ ^'). 
Nu zijn de beide partijen in het verbond wel zeer ongelijk. Het onder
scheid tussen God en mens is onmetelijk 1̂ *). "Alleen maar, op die on
gelijkheid mag men niet de bewering gronden, als zou nu deswege het 
verbond eigenlijk geen heusch verbond zijn, doch niet meer dan een 
bloote beschikking, die God eenzijdig nam ten aanzien van den mensch, 
en dit, om zoo te zeggen, 'over zijn hoofd heen'" ^^^). Want al is het 
verbond monopleurisch in zijn owrstaan, het is dipleurisch in zijn fee-
staan ^^*). De gereformeerde vaderen stelden het dipleurisch karakter 
van het verbond daarom zo voorop, "omdat ze scherp onderscheiden 
wilden zien tusschen een eenzijdig verbond van God met de planten, de 
dieren, de aarde (het verbond van Genesis 9, de aarde niet meer door 
water verdelgen) ter eener zijde, èn een (tweezijdig) verbond van God 
speciaal met levende menschen aan de andere zijde" **''). Het verbond is 
zo "werkelijkheid; zijn afkondiging is dan ook veel en veel meer dan de 
invoering van een symbool, een ideogram geweest" *^*). In volle ernst 
moet vastgehouden worden, dat het verbond tweezijdig is. De mens 
wordt in het verbond immers aangesproken, en "zie, nu wordt hij daarin 
aangesproken als verantwoordelijke partij, en zóó wordt hij gemaakt tot 
en daarna behandeld als werkelijke partij" i**). De mens is geen nul, 
maar telt waarachtig mee. Zeker, de partijen zijn ongelijk, er is een "óp-

i»2) Heid. Cat. I, 318. Ook I, 390 spreekt van 'evangelie' in het paradijs. 
" ' ) Christus en cultuur, 42. 
"*) Heid. Cat. I, 317. 
»") t.a.p. 
" • ) Wat is de hemel?, 176. Cf. Heid. Cat. I, 326, 331, 382, 390, 396. 
1") Re f. 18, 122. 
188) Heid. Cat. I, 317. Cf. Wat is de Hel?, 187. 
"») Heid. Cat. I, 321. Cf. II , 365 v. 

156 



zien van den mensch tot God", d.w.z. "alle roem, alle hoogmoed, alle 
zelfwerkzaamheidsglorie is uitgesloten. Maar diezelfde ongelijkheid van 
partijen moet thans ook in rekening komen in het neerzien van God op 
den mensch; en dan komen we terecht bij het: alle valsche quiescentie, 
alle spanningslooze lijdelijkheid is uitgesloten, alle passiviteit is uitge
sloten, alle mechanische, bloot-natuurwetmatige gebondenheid is uitge
sloten, ook bij den mensch" *'"). Schilder kan bij de mens zelfs spreken 
van autarkie, en dan zo: "God is autark in en uit zichzelf, de mensch 
kan alleen in een geschapen, een geschonken autarkie deelen; en het 
verbond is er juist om die geschapen autarkie te ontplooien en te be
waren in haar concreetheid"^®^). 
Zo komt er plaats voor de geschiedenis. De verbondssluiting heft immers 
de relatie van God tot zijn volk uit boven de sfeer van 'natuur-lot' of 
van 'natuur-noodwendigheid', "om ze te plaatsen in den handel van 
wederzijdsche vrije binding, die van nu voortaan met het motief van 
'alles of niets* werken móet. Een eeuwige wederkeer der dingen, - dat 
beteekent, dat hetgeen 'god' en hetgeen 'mensch' heet, beide opgenomen 
zijn in een 'proces', waar ze niets 'aan doen kunnen'. Maar het verbond 
wil zeggen, dat ze nu kunnen gaan 'procedeeren'... Eeuwige wederkeer, 
dat beteekent: alles is niets en niets is alles. Verbond zegt: alles óf niets; 
binnen of b u i t e n . . . Eeuwige wederkeer: lot. Verbond: God" *®̂ ). 
Zo is ook het evolutionisme als "moord op de religie" afgesneden. Want 
"hierover gaat de strijd: staat aan den aanvang der geschiedenis Persoon 
tegenover persoon. God tegenover ambtsdrager-mensch. Bondspartner 
tegen bondspartner, en wordt die aanvang aller toch wel in hoofdsom 
beschreven historie door een uitgaand, toesprekend woord Gods, en dus 
door zijn verbond beheerscht, óf is een blinde 'wind' aan het 'fladderen' 
over een chaos, die alleen maar kosmische stralen, om niet te zeggen: 
aardstralen uit kan zenden? . . . Is de mensch een dier, van huis uit, of is 
hij van Huis uit een vriend en kind en aangesprokene van God?" ^'*). 
Het ambt van de mens snijdt alle evolutionisme af. Adam is geen kind, 
geen speelse naïeveling, niet de naïeve oermens ^**), maar zijn ambt 
plaatst hem als medearbeider Gods in een evolutie-proces van de wereld 
van de alfa naar die van de omega ^® )̂. 
Hoe verwerpelijk Schilder het denkbeeld van de naïeve paradijsmens 
acht, komt ook duidelijk uit, wanneer hij over de twee delen in het ver
bond, belofte èn eis, spreekt. De formula foederis in deze eerste fase der 
verbondsgeschiedenis is: 'Doe dat' - dat is wet. 'En gij zult leven' - dat 
is belofte. Adam heeft geweten wat hem te wachten stond bij overtreding 
van de wet (proefgebod) *'*). Het is een fictieve en valse onderstelling, 
"») a.w. I, 321 V. 
"1) a.w. I, 320. Cf. I, 66. 
1") a.w. I I , 275 V. 
"») a.w. I I I , 297. 
10*) Christus en cultuur, 42; cf. Heid. Cat. I, 69; Tusschen 'Ja' en 'Neen', 135 v. 
i"5) Christus en cultuur, 52 v, 42 v. Over het medearbeider Gods zijn, cf. Re}. 18, 

90 w . 
i9«) Heid. Cat. I, 392. Cf. I , 388. 
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dat God de mens niets of niet voldoende gezegd zou hebben over de 
plaats van het lijden in de wereld. "Zeker, alles heeft God niet geopen
baard. Maar het fundamenteele, het essentieele en grondleggende w e l . . . 
Hij heeft reeds in het paradijs.. . bij voorbaat over lijden en dood ge
sproken, als over mogelijkheden, die, werden ze eens tot werkelijkheid, 
zouden te zien zijn als bezoldiging der zonde: ten dage, als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven (Gen. 2). Daar zijn dus lijden en dood 
reeds in de allereerste phase der openbarings- en verbondsgeschiedenis als 
Gods verbondswraak bekend gemaakt" ^'^). Aan Adam was beloofd, en 
hem was gedreigd ^® )̂. Er ligt diepe wijsheid in het woord van de Dordt-
se Leerregels: door de vermaningen wordt de genade medegedeeld (V, 
§ 17). "Wat van de 'genade' na den val geldt, is eveneens van de 'gunst' 
(vóór den val) van kracht geweest" ^" ) . 
Daarom is het subjectivistisch, aphoristisch en naïef-empiristisch om bij 
de mens na zijn val een 'Aha-Erlebnis' te veronderstellen: het valt hem 
nog al mee ^•"'). Men moet "niet zoo vlot het profetisch-perspectivisch 
qualificeeren óók van de eventueel gecontinueerde kosmische ordeningen, 
gelijk dat in den toch wel competenten geest van den voor alle generaties 
bewust-verantwoordelijk gestelden publieken persoon Adam in den staat 
der rechtheid aanwezig moet geweest zijn, laten verschrompelen tot een 
volkomen niets, om in den arbeid der theologische waardeering van die 
geconserveerde ordeningen zich te conformeeren aan den onderstelden 
gevallen Adam met het gefingeerde 'Aha-Erlebnis' in zijn hypotheti-
schen, blanco, nog neutralen tabula-rasa-geest" ^•^). Want in het paradijs 
schrijdt de "gehoorzame rede voort tot een dubbel syllogisme: het ééne 
omtrent den hemel, èn het andere omtrent de hel. Beide zijn in één ure 
opgesteld; dat was de ure, waarin de mensch den inhoud van Gods 'ge
sprek' ging analyseeren naar twee richtingen: naar die van het geschapen 
verband vooreerst tusschen hondstrouw en -zegen, en vervolgens tus-
schen bondsbreuk en -wraak. Ze blijven dan ook aan elkaar steeds on
losmakelijk verbonden; van elkander evenmin te scheiden als 'belofte' en 
'dreiging', die immers van den aanvang af naast elkaar zijn opgetreden 
in het verbondsstatuut, afgekondigd in één openbaringsgesprek van God, 
die 'Ik' zegt, met den mensch, die zich als 'gij' hoort aanspreken. Zij zijn 
aan elkaar vastgeketend, die syllogismen omtrent eeuwig leven èn 
eeuwigen dood, met diezelfde goddelijke redelijkheid, als waarmee in de 
ééne wet tweeërlei sanctie optreedt: de sanctie, die loon op gehoorzaam
heid, maar ook die welke straf op ongehoorzaamheid stelt" 2" )̂. 
Wij hebben reeds gehoord, dat Schilder Kuypers uitleg van Gen 2, 17b 
("Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij den dood sterven") niet in een 

" ' ) Heid. Cat. I, 192. 
>»8) a.w. II , 363. 
" • ) a.w. II , 367. Cf. I, 489; III , 350. 
»««) a.w. IV, 97. 
" i ) a.w. IV., 98. Ref. 17, 421 (1937) zegt Schilder nog, dat de continuering van 

leven en geschiedenis voor Adam een verrassing is geweest. 
"2) Heid. Cat. I, 193. 
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aparte bespreking uitvoerig bestreden heeft. Maar wat we hierboven van 
hem over het verbond citeerden, duidt reeds aan hoe Anders (en voller) 
Adam deze bedreiging in Gen 2, 17 gehoord moet hebben. En ook hoe 
minder verrast Adam is geweest over de continuering der geschiedenis 
na de val: Gods verbondsstatuut "zeide hem aanstonds, dat continuee
ring van tijd en geschiedenis óók substraat zou kunnen, en eventueel zou 
moeten zijn van een propagatie, een uitbreiding, van den vloek tot de 
Adamieten" 2«"). 
Dit krijgt nog scherper accent, wanneer Schilder wijst op het verschil 
tussen bestaan (existeren) en leven. 'Leven' is: "bestaan in vrede en in 
harmonie met God als Vader. Maar er is ook een 'bestaan' in onvrede 
en in disharmonie met God, als Rechter, die weigert onze Verbonds
vader genaamd te worden. Dit 'bestaan' is dood-zijn"^"*). Weer is het 
ambt bepalend "Existeeren is bij den mensch, evenals bij den engel, 
substraat voor 'leven' èn voor 'dood'. Existeeren immers is voor een op 
ambtsdienst aangewezen en daarom ook aangelegd schepsel (engel, 
mensch) met deze zijn ambtelijke functie ten nauwste verbonden; wijl 
de existentie-wijze en (natuurlijke) existentie-geschiedenis daartoe door 
den Schepper bepaald is naar zijn hooge wijsheid" ^''^). 
Toegespitst op Gen 2, 17 zouden wij Schilders standpunt zó kunnen 
weergeven: De verrassing is niet, dat de geschiedenis gecontinueerd 
wordt en Adam niet van het toneel verdwijnt (Kuyper); maar de ver
rassing is, dat hij mag terugkeren in het genadeverbond tot het léven in 
vrede en harmonie met God. 

§ 1 0 . Nog verder terug. 

De dood, waarmee de mens vóór de val bedreigd werd, was reeds op
genomen in Gods besluit. En daarmee heeft God, nog eer de zonde tegen 
zijn wil ging handelen, de 'scheiding' al voltrokken^"*). Het is de schei
ding van leven en dood, hemel en hel, uitverkorenen en verworpenen. 
De leer van God als Verkiezer en Verwerper beheerst voor Schilder de 
vraag van de algemene genade^"'). Wij hebben daarover reeds iets ge
hoord, maar het moet in dit onderdeel over Schilders eigen solutie uit
voeriger terugkeren. 
God gaat "niet maar een hemel, doch ook een hel met een 'oneindig' 
aantal varianten" bereiden '̂'®). Het gaat God om "een jongsten dag met 
twee uitkomsten: zelfverheerlijking in volle adoptie-van-kinderen, en 
zelfverheerlijking in volle ten-onder-houding-van-rebellen" ^os). Hij re
serveert zich een 'overblijfsel', maar Hij bereidt zich óók esen 'slacht-

"») a.w. IV, 96. 
'«*) a.w. I, 391. 
s»») a.w. III, 446. Cf. III, 360 v; IV, 74 vv. 
">") a.w. III, 427. 
'»') a.w. I, 309. 
20») a.w. I, 433. 
"») a.w. III, 8. 
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maal' *'"). In de continuering der geschiedenis handhaaft God zichzelf, 
blijft Hij trouw aan zichzelf om zijn raad over hemel en hel uit te 
voeren *^*). 
Nu heeft de theologie de stelling opgeleverd: al wat in God is, is 
God ^^^) en het is ons niet geoorloofd op de ene zelfverheerlijking Gods 
meer nadruk te leggen dan op de andere. Wij dienen "den roem Gods 
over zijn eigen gerechtigheid... als precies even groot (te erkennen) als 
den roem van denzelfden God over zijn eigen barmhartigheid" ^^^). 
Niemand heeft het recht "een 'prae' aan de barmhartigheid toe te 
kennen: indien er een 'prae' is, waarom gaat dan de toorn er niet mee 
strijken?" ^^*). Schilder wil zich hier laten leiden "door het openbarings-
gegeven, straks het geloofsinzicht, dat er evenwicht is in Gods doen" en 
hij heeft, "wat toch 'nuchter' ons schijnt te zijn, de oogen niet willen 
sluiten voor het geopenbaarde toekomende feit van het tot in alle 
eeuwigheid naast elkaar - in den 'evenwichtigen' kosmos van ni. 
Christus' laatste 'parousie' - bestaan van zegen en vloek, in hemel en 
hel. Wie ter wereld durft hier nog iets anders doen dan Gods even
wichtig handelen, eerst in den tijd, en daa rna . . . ook 'in de eeuwigheid' 
roemen, juist als geloovige?"*^"). 
Met deze evenwichtigheid in Gods handelen houdt Schilders opvatting, 
dat niet alleen Gods liefde, maar ook zijn toorn van eeuwigheid is, ten 
nauwste verband . De toorn Gods is immers geen affect: God "wordt 
niet bewogen, niet 'a^iw-gedaan', als ware Hij heden zóó, morgen anders 
en als kon wat buiten Hem geschiedt, in Hem verandering teweeg 
brengen. Spreekt de Schrift van Gods toorn, dan heeft zij, aldus Goma-
rus, daarmee geen 'affect', doch veeleer een 'effect' willen aanduiden. 
Dat effect van den toorn is bij de menschen de straf en nu wordt over
drachtelijk óók de straf die God over de zonde brengt, toorn ge-
noemd"^^^). De toorn Gods is geen lot, "waaraan Hij niets doen kan, 
een drang, die ook Hèm meesleept, dan wel, hetzij in eerster, hetzij in 
tweeder instantie bepaalt, zóó, dat zijn volstrekte souvereiniteit, zijn 
welbehagen, zijn rust en zaligheid ermee onereus gemoeid zouden 
zijn" ^'^). Neen, Gods toorn is van eeuwigheid. Zij "wordt geopenbaard 
(Rom. 1 :18); geopenbaard in effecten, en is dus zelf daarvan onder
scheiden. Niet maar een uitslaande brand wordt er mee bedoeld, maar 
ook een 'brand' in God zelf . . . Die toorn 'ontstaat' niet pas na de zonde, 
doch is eeuwig. Een eeuwige onwil tegen het kwade. Ook dit is van be-

" • ) Heid. Cat. II , 389. 
211) a.w. I, 122, 381 vv; III , 259 v, 266 v. 
"») a.w. III , 348. 
" ' ) a.w. III , 343. 
"«) a.w. I I I , 429. 
2") a.w. IV, 172 V. Over de evenwichtigheid in Gods aandacht, zie ook IV, 143 v. 

Vgl. ook Schilders uitlegging van de aanduiding 'Zeloot' voor God als vox me
dia: Gods 'lachen' over iemands verderf (Deut 28, 63; Jes 1, 24) èn: Hij heeft 
geen lust aan de dood van de zondaar (Ez 33, 11), a.w. I, 486. Cf. IV, 143 v, 195. 

" • ) a.w. I, 483. 
»") t.a.p. 
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teekenis voor ons belijden: want indien Gods toorn zou worden 'opge
wekt' door het kwade in zijn feitelijkheid, als die er eenmaal is, dan 
zouden we toch weer terugvallen op de leer van toorn Gods als affect. 
Neen, de toorn is van eeuwigheid - en daarom is de raad Gods over de 
zonde en de praedestinatie, inclusief de verwerping, in Hem geen ver
heven spelen met mogelijkheden, als een puur-verstandelijk spel van een 
abstraheerend intellect, doch een 'vol-geïnteresseerd' te rade gaan van 
God met God in zelfliefde en zelfhandhaving en zelfverheerlijkingswil 
van den 'geheelen' God, die eenvoudig is in al zijn denken en willen, zijn 
toekeeren en afkeeren. In toorn roept Hij de niet zijnde vaten van toorn 
als zijnde (vgl. Rom. 4 : 17)"^^^). Zo kan Schilder schrijven, dat Gods 
toorn vrij is, en souverein, en "iure suo ook zijn eigen objecten zich 
scheppende, in een wil-tot-verwerping" ^^*). 
Wat Schilder schrijft over Gods toorn, keert terug wanneer hij spreekt 
over Gods haat. "Wordt evenwel onder Gods toorn meermalen een ef
fect, een werking Gods aangeduid, dan kan juist daarom van Gods 'haat' 
hetzelfde niet worden gezegd, althans niet altijd. Zeker, óók het woord 
'haat' wordt in den bijbel vaak genomen als een aanduiding van wat in 
feite zijn uitwerking, werking i s . . . Maar 'haten' kan óók aanduiden een 
gezindheid. Christus zegt tot de kerk van Efeze, Openb. 2 : 6, dat ook 
Hij de werken der Nicolaïeten haat. Of er straks een toornexplosie 
komen zal, niemand der menschen kan het nog weten. Maar het 'haten' 
is er reeds; en de werkelijkheid daarvan laat Hij reeds weten" ^^''). Zijn 
zo toorn en haat niet identiek, zij zijn wel beide van eeuwigheid. "Gods 
haat immers is eigenlijk een vorm van liefde; van die eeuwige liefde 
namelijk, welke God zichzelf toedraagt, en die in zijn eeuwigheid alle 
dingen tijdelijk ziet en tegelijk daartegenover zich en zijn raad ten volle 
bekent en liefheeft en dus handhaaft. Deze eeuwige zelfliefde Gods is 
ook van eeuwigheid haat; d.w.z. ze verwerpt van eeuwigheid tot eeuwig
heid al wat niet tot Hem als tot het eerste en laatste doel zich heen-
wendt. De haat is van deze zelfliefde 'keerzijde', gelijk wij in onze ge
brekkige beeldspraak het onwillekeurig uitdrukken. Die haat 'heeft' dan 
ook geen object buiten God 'noodig', om (pas) daardoor, d.i. door zijn 
historische existentie en aanschouwelijkheid opgewekt te worden, maar 
is er al daarvóór, hij is het object altijd vóór; hij 'roept' h e t . . . Juist 
waar die haat de 'keerzij' van de eeuwige liefde Gods tot God is, kan 
Hij zich verheerlijken èn in gerechtigheid die loont, èn in een 'andere', 
die straft; beter gezegd: in ééne en dezelfde gerechtigheid, die èn loont 
èn straft. De liefde die God voor zichzelf heeft, schépt zich de objecten; 
ze schept objecten der verkiezing en objecten der verwerping. Eigenlijk 
wordt de haat niet opgewekt door de kreatuur, maar de liefde van God 
tot God wekt de kreatuur, ook die, welke straks in effect te haten zijn 
zal" 221). 
"') a.w. I, 483 V. 
"») a.w. III, 435. 
"») a.w. I, 487. 
"1) a.w. I, 488. 
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Toen God reeds voor de val ook de verbondswraak predikte, heeft Hij 
"niet maar als Paedagoog ingewerkt op den mensch, en niet maar een 
gelegenheidswoord daarin tot hem gesproken, doch Hij heeft ook toen 
gesproken 'naar zijn hart', met héél zijn 'ziel', met al zijn krachten. Uit 
den schat zijns harten kwam ook dat woord der dreiging voort: de 
'Ziekentroost' schrikt er niet voor terug, een woord van het apocriefe 
hoek Jezus Sirach aan te halen: 'het verbond van eeuwigheid is dit: gij 
zult den dood sterven (art. 2 ) ' " ^^). De dreiging komt niet alleen met 
paedagogische bedoeling, maar zij is er "óók krachtens de innerlijke 
evidentie van Gods wezen, en van zijn eeuwig met zichzelf te rade gaan, 
óók voor wat betreft de 'vaten van den toorn'. De leer van Gods haat 
houdt in, niet alleen dat Hij van eeuwigheid Rechter in zijn gedachten 
is, of dat Hij zich als Rechter kent, doch ook dat Hij zich zelf als 
Rechter oneindig liefheeft en begeert en óók deswege de wereld in het 
aanzijn 'roept' (Rom. 4 :17)" ^^s). 
Het bevreemdt nu in het geheel niet meer, dat Schilder de continuering 
der geschiedenis na de val niet slechts met het woord genade wil kwali
ficeren. Waar liefde en haat, genade en toorn, verkiezing en verwerping 
zó gelijke nadruk krijgen, moeten twee woorden gebruikt worden. Of 
nog secuurder: de continuering dient omschreven te worden als substraat 
voor bediening van zegen en vloek. De geschiedenis heeft een dubbele 
zin. Ook de verworpenen "worden van Genesis 1 naar Openbaring 22 
voort-gestuwd. Maar ditmaal is Openbaring 22 dan te zien als het 
kapittel, niet van den geopenden hemel, doch van de geopende hél. 
Is ook hier de werkelijkheid zinvol, of, zooals velen ook onder ons 
het uitdrukken, zin} Op die vraag antwoorden wij: ja"^*). De prae-
destinatie, maar dan "naar haar dubbelen inhoud" beheerst de ge
schiedenis^^). "De conserveering van de wereld, en de continueering 
van de geschiedenis, en van de cultuurmogelijkheid met daaruit voort
komende -werkelijkheid... het is alles onmisbaar zoowel voor het 
leggen van het hemelpad, als voor het afloopen van de wegen, die ter 
helle voeren" 226). 
Schilder meent, dat deze parallellie naar de Schrift is: "De uiterste zorg
vuldigheid en regeeringsmacht Gods komt bloot te liggen in het be
waard-hebben van de erfenis; èn in het 'bewaken' van de erfgenamen", 
vertelt 1 Petr 1 (4b. 5a). "Maar gelijke goddelijke zorgvuldigheid ligt 
er dan ook in de parallel loopende handeling: bewaring, dag-in-dag-uit 
van de goddeloozen, tót den dag des oordeels", zoals 2 Petr 2 ver
haalt 227). 2o is ook het ten vure bewaard worden van de tegenwoordige 
hemelen en de aarde, waarvan 2 Petr 3, 7 spreekt, programmatisch, van 

»") Heid. Cat. I, 489. 
«») t.a.p. 
"») a.w. III, 252. 
"») a.w. I, 372 V. 
"») a.w. I, 373. 
2") a.w. IV, 94. 2 Petr 2, 3. 4. 9. 17; 3, 7 en Judas, 6. 7. 13 worden herhaaldelijk 

door Schilder geciteerd. Cf. I, 454; III, 219 v; IV, 84 v, 91, 173. 
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meet af aan. "Al komt het groote vuur eerst in den oordeelsdag; het lag 
al van de schepping af klaar in de wolken en onder de aardkorst, ook 
toen er een paradijs was" ^^^). En zoals het water van de zondvloed 
zowel vloek als zegen betekend heeft (1 Petr 3, 20. 21), zo zal het vuur 
dezelfde dubbele functie hebben: " ' t verderft, maar redt ook; het ont
neemt het leven èn geeft het; het is instrument van toornige èn van goede 
gezindheid" ^a»). 
Dezelfde dubbelzinnigheid ligt in het begrip van Gods lankmoedigheid 
opgesloten. "Lankmoedigheid is den éénen keer: nog den tijd voor be
keering gunnen; den anderen keer: wachten tot de maat vol is, om de 
geen oogenblik vergeten, en ook geen oogenblik werkelijk uitgestelde 
straf te doen komen op den tijd, waarin het vonnis zijn evidentie zal 
bewijzen ook aan 'de blinden' " ^^^). De Septuagint gebruikt immers 
naxpódunog (met verwante vormen) soms "voor het hebreeuwse woord 
'he' erik 'af', d.w.z. iemand die zijn toorn 'lang maakt', die de uitbar
sting ervan tegenhoudt" ^^^). Of naxgódDnos kan ook weergave zijn van 
het hebreeuwse 'erik appaim', 'lang van neusgaten'. "Want wie toornig 
is, grimmig, die snuift met zijn neusgaten, zijn adem stoot, en die 'adem' 
verraadt zijn 'geest'. Maar de adem is niet de hand: de adem kan 
stootend zijn, terwijl de hand, hoewel misschien gebald, nog niet toe
slaat. Wie alleen dien adem ziet, zegt: brandende toorn. Wie alleen 
op de hand let, zegt: volstrekt nog geen toorn. De toorn(explosie) 
wordt nog niet geopenbaard van den hemel. Maar alleen de dwaas 
concludeert: geen slaande hand} dan hebben we: gratie"'^^^). Men k^n 
uit de feiten niet tot de gezindheid Gods concluderen^"^). Deze laatste 
staat, "stricto sensu dan ook alleen maar uitgedrukt in 'de boeken' die 
boven zijn"^**). 
Toch heeft Schilder wel begrepen, dat zijn uitleg van de lankmoedigheid 
Gods als vox media, in de discussie moeilijk de beslissing kan brengen. 
Daarvoor is het tekstgetuigenis dat naar de tweede betekenis verwijst 
(met als achtergrond: wachten tot de maat vol is, de toorn inhouden), 
veel te zwak. Voor (iajceóduno; als vertaling van 'he' erik 'af' komt slechts 
één plaats, en dan nog uit de apocriefen, in aanmerking: 2 Macc 6, 14. 
Deze tekst luidt: "Bij andere volken toch wacht de Heer geduldig en 
Hij straft ze eerst dan, wanneer ze de volle maat van hun zonden hebben 
bereikt" (Canisiusvertaling). Het is begrijpelijk, dat Schilder hierbij 
Gen 15, 15. 16 betrekt (de maat van de ongerechtigheid der Amorieten 
moet vol worden, eer het oordeel zich over hen voltrekt) ^"^). Hier valt 
ook te wijzen op wat Schilder over Rom 9, 22 schrijft. Hij geeft de voor
as) a.w. IV, 85. 
'""') a.w. I, 454. Cf. IV, 142: 'geconserveerd' betekent ook 'gereserveerd'. 
»30) a.w. IV, 114. 
"*) a.w. IV, 111, met verwijzing naar 2 Macc 6, 14, een plaats die Schilder vergelijkt 

met Gen 15, 15. 16, a.tv. IV, 112. 
"2) a.w. IV, 116 V. 
" ' ) a.w. IV, 118. 
"») a.w. IV, 117. 
"») a.w. IV, 112. 
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keur aan Greijdanus' vertaling, die wil lezen, dat God de voorwerpen 
des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid 
gedragen (in plaats van verdizgen) heeft. Waarom, zo schrijft Schilder, 
"draagt God die 'vaten-van-toorn'? Omdat Hij van wil is zijn toorn aan 
den dag te doen treden, en zijn kracht, die al-kracht, almacht is, te laten 
kennen, zegt Paulus" ^^^). Voor 'erik appaim' als vox media verwijst 
Schilder alleen naar Ex 15, 8: "door de adem van uw neus werden de 
wateren opgestuwd" ^*''). 
Geen wonder, dat Schilders eigenlijke argument tegen de hantering van 
het lankmoedigheids-begrip door verdedigers van de gemene gratie 
elders ligt. Ook hier wil Schilder in rekening brengen, dat de Schrift in 
haar spreken over de lankmoedigheid Gods geen begripsmatige, weten
schappelijke uitdrukking gebruikt, doch zich bedient van waarnemings
taai en van een anthropopathische spreekwijze. Het lijkt dan wel zo, dat 
door de lankmoedigheid Gods uitstel van de vloek komt, retardatie in
treedt, maar "heel dat begrip van retardatie is niet meer dan een aan 
onze naiveteits-constructies zich aansluitend ideogram, en alleen voor-
zoover het bijbelsch is, van paedagogische bedoeling" ^^^). Want de 
retardatie-gedachte, "inzooverre zij begripsmatige uitdrukking zoekt", 
wordt in 2 Petr 3, 9 (de Here talmt nietl) juist afgewezen tegenover 
de spotters in 2 Petr 3 met hun: "Waar blijft de belofte van Zijn 
komst?" ^̂ ®). Wanneer in 2 Petr 3, 9 èn van Gods lankmoedigheid èn 
van zijn niet-talmen gesproken wordt, kan Schilder schrijven: "De term 
lankmoedigheid ziet God in zijn werken van onze waarneming uit; en 
die waarnemingstZ3.\ kiest nu den term; maar het 'Hij talmt niet' ziet 
op wetenschappelijke discussies met valsche leeraars terug, en wijst in 
dat verband, nu begripsmatig sprekend, het retardatie^egri^ als zoo
danig af" ^^"). Waarmee wij weer beland zijn bij Schilders kritiek op de 
gemene-gratie-speculatie, die hij als kinderlijk, anthropomorph en daar
mee als niet-theologisch heeft afgewezen. 
Wij wijzen er in deze paragraaf verder op, dat Schilder niet van een 
voorzienigheid Gods wil weten, die niet gekwalificeerd zou zijn. Men 
mag hem dat niet verwijten, vindt hij ^*'). Met Paraeus wil hij zich 
keren tegen elke generale genade, die niet in specificatie komt. En diar
om wijst hij "juist de subjectivistische qualificatie van alleen maar ge
nade" voor de continuering af. "De qualificatie is zoo duizendvoudig 
als Gods momentane . . . regeeringsacte is" ^*^). En dat weer als executie 
van Zijn praedestinatie, als executie "van de z.g. dubbele praedestinatie 
niet alleen, maar ook van de x" deputaties of praedestinaties van de x" 

"«) Heid. Cat. IV, 154. 
*") a.w. IV, 116 vv. 
2»8) a.w. IV, 104. 
"») a.w. IV, 105 V. 
"») a.w. IV, 106. 
5'*̂ ) a.w. IV, 69 V. Het verwijt kwam van G. C. Berkouwer, De Voorzienigheid 

Gods, 83. 
»") Heid. Cat. IV, 69 v. 
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kreaturen" **'). Negatie van een indifferente werking Gods "dwingt tot 
de erkenning, dat ten aanzien van iederen individu Gods gezindheid, 
ook in het doen toekomen van wat onze ervaringstaal varia dona noemt, 
bepaald wordt door zijn praedestinatie" ^**). God ziet ieder individueel 
mens zeer bepaald voor zich "in een volstrekte gezindheid van liefde of 
van haat". Hij is nimmer neutraal ^*^). Het strijdt ook met de leer van 
Gods eenvoudigheid een algemene en een bijzondere gezindheid Gods te 
onderstellen ten aanzien van dezelfde personen en ambtelijk gekwalifi-
ceerden^*®). 
Zo krijgt de geschiedenis een gans ander aanzien. God is in haar present 
als verkiezend en verwerpend, met liefde èn haat, zodat Gods 'bewaren', 
zijn continueren van wereld en geschiedenis, even 'horribel' is als zijn 
praedestineren^*^). Het optimisme, eigen aan Kuypers gemene-gratie-
concept, is daarmee doorbroken ^^^). "Het gaat niet aan, het besluit 
horribel te noemen, en zijn executie van dit karakter toch eigenlijk par
tieel te berooven door theoremen van optimistische signatuur en ge-
meene-grafje-coloriet" ^**). Gods 'daad' is nooit minder horribel dan zijn 
'raad' en het "is rechtuit gesproken schuldige armoe, Calvijns bekende 
praediceering van Gods besluit als 'horribel' te isoleeren als een gegeven 
op zichzelf, om dan alzoo déze als typisch-calvinistisch te verdedigen, en 
als tot 'aanbidding' nopend gegeven voor te stellen, doch een en ander 
na te laten ten opzichte van Gods daad, zijn actueele daad" ^^''). Wat 
van de praedestinatie-in-besluit te zeggen is in dezen, dat moet ook van 
de destinatie-in feite gelden, waarin God zich door al zijn deugden vindt 
aangespoord. "Ook van Gods werken geldt, dat ze een diepe afgrond 
zijn. Wij moeten in dien afgrond niet 'kijken', om dan te vertellen: ik 
ruik hier overal (zij het dan gemeene) gratie. Ook niet, om te kreunen, 
a la 'kersteniaansche' praxis: ik ruik hier niet dan zwavel" ^^^). 
In één opzicht spreekt Schilder wel van een algemene liefde Gods. Maar 
deze is betrokken op het creatuurlijke. Al rust Gods toorn, en dat "te 
allen dage" ^̂ )̂ op de verworpenen. Hij heeft in hen "het kreatuurlijke, 
tot het persoon-zijn, lief. Maar niet alle personen heeft Hij lief. Een 
goddelijke cpiXavdgconia kan het dv̂ ewjiivov de qiuai; dvdöiojttvri tot object 
hebben, zonder de concrete avdgcójtoi als object der goddelijke liefde te 
kennen". Immers: "Zijn eigen maaksel heeft Hij altijd lief, ook in den 
Satan, ook in den Antichrist" ^^*). 
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Deze onderscheiding in Gods gezindheid jegens de creatuur en het crea-
tuurlijke in hen, herhaalt Schilder voortdurend ^**). 

§ 11. Christus en cultuur. 

Wij hebben in ons vorige hoofdstuk geconstateerd, dat Kuyper zijn leer 
van de gemene gratie mede ontworpen heeft om de christenen op te 
roepen tot activiteit in de wereld, tot cultuur-activiteit. Ook Schilder 
heeft dit begrepen en daarom Kuypers betogen "als wek-stem om Gods 
volk tot het breede wereldleven uit te drijven" gewaardeerd 2* )̂. 
Zijn afwijzing van de gemene gratie kan dan ook onmogelijk betekenen, 
dat hij zich van het cultuur-vraagstuk distantieert. "Wat ik inzake de 
'gemeene gratie' wil, is niet anti-kuyperiaansch, doch tracht wat Kuyper 
in den grond gewild en ook in veel punten met zooveel woorden ge
predikt heeft, te ontdoen van enkele inconsequenties . . . ten einde dan 
verder door afkapping van enkele niet gave takken den ouden boom 
van den echten Kuyper te behouden" ^^*). 
Hoe heeft nu Schilder over cultuur gesproken zónder haar te baseren op 
de leer ener gemene gratie? 

1. Het gemeen mandaat. De mens is, zo zagen wij reeds, in het paradijs 
als ambtsdrager geplaatst. En om ambtsdrager te kunnen zijn, is hij 
"door God gemaakt, niet maar als een onderdeel van de groote wereld
machine, doch ook als door God aangestelde en tegenover Hem verant
woordelijk gestelde machinist" ^*'). De ambts-gedachte heeft dus ook 
voor het cultuur-begrip "directe en konstitutieve beteekenis" ^^*). De 
arbeid van de mens wordt opgenomen "in een zóó breed kosmisch ver
band, dat ze in de oorspronkelijke wereld der paradisaic zuiverheid 
direct en immer 'liturgie' heeten mag, d.w.z. dienst in en aan het Rijk. 
Welk Rijk? Dat Rijk, waarvan God de Koning is, het Koninkrijk der 
hemelen dus, hetwelk zijn onderdanen over twee afdelingen van den 
kosmos heeft verdeeld: een 'boven'-, een 'beneden'-afdeling" ^^'). Deze 
liturgie is cultuur-dienst. "Want de Schepper is cultureel geïnteresseerd. 
'Cultuur' toch is een woord dat afstamt van het laiijnsche werkwoord 
colere. 'Colere' betekent houwen, verzorgen" ^®''). Men treft het woord 
cultuur op de eerste bladzijden van de bijbel aan: "Bebouwt den hof, be
woont de aarde, vermenigvuldigt u. De eerste bijbelpagina's, ze zijn de 
bladzijden van 'het abc'. Ze bevatten deze drie summiere geboden in de 
beschrijving van de phase van het dusgenaamde 'werkverbond' en passen 
dus reeds in de ongerepte wereld, die nog niet af is, die nog in ontwik-

25») Heid. Cat. I, 429, 492, 509; III, 227; IV, 49, 217; Ref. 19, 208; 20, 20 v. 
2") Ref. 17, 421. 
«•) Ref. 16, 259. 
*") Christus en cultuur, 42. 
"8) a.w., 42, 115 vv. 
»•) a.w., 42 V. 
»»») a.w., 50. 
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keling is (krachtens de scheppingsordeningen) om te komen naar het 
einde, d.w.z. de teleioosis, den ingang tot den staatvanvolgroeidheid. 
Zoo is die eerste bijbelbladzij, vol als ze is van foederale beschikkingen, 
daardoor tevens rechtstreeks cultureelinteressant" ^^^). De paradijs

wereld was een begin, waarin (in beginsel) alles gegeven was, "wat er 
potentieel in liggen moest, om haar te doen uitgroeien tot een voleinde 
wereld" ^*^). Daarvoor is een geschiedproces van vele eeuwen nodig. 
God heeft in het paradijs afgekondigd "evolutie te willen werken op 
den bodem der creatie" **^). 
Daartoe treedt de mens op als medewerker Gods. " 'Gods medewerkers 
zijt gij'; dat is geen postuum quietief, dat Paulus voor een afgescheiden 
kerk in een afgeschoten hoekje heeft afgekondigd; neen, dat is een im

peratief terugleiden naar de 'eerste beginselen der wereld'. Het is geen 
intreetekst voor een dominé alleen, maar het is de dagtekst ook voor 
eiken cultuurarbeider, voor professor èn voor putjesschepper, voor wie 
de keuken bedient en voor wie een MondscheinSonate heeft te schrij

ven" 26*). 
Men moet het paradijs ook niet omtoveren "tot een afgeschoten plekje, 
stevig omtuind, waarin 'zefiers' waaien, en waarover eigenlijk alleen 
maar de populairmisverstane romantiek het best schijnt te kunnen 
schrijven" ^*^). Want het is heel anders: "Die hof is de aanvang van 
adama, van de bewoonde wereld. De aanvang dus ook van de cultuur

wereld. De hof ligt open" ^^^). De mens moet uit de wereld halen wat 
er in zit ^^'^). 
Schilder geeft dan de volgende definitie van cultuur: "Het in systeem 
gebrachte streven naar het procesmatig te winnen arbeidstotaal van het 
God toebehoorende, zich met en voor den kosmos tot God in de historie 
evolueerende, in elk historisch moment aanwezige menschheidstotaal, 
dat zich tot taak stelt, alle in de schepping aanwezige krachten, al naar 
gelang zij in het kader van het historische verloop der wereld succes

sief in zijn bereik zullen mogen komen te liggen, te ontdekken, ze te 
ontplooien naar eigen aard, ze dienstbaar te stellen aan de naaste en 
verste omgeving, overeenkomstig de kosmische verbanden, en onder 
zelfbinding aan de normen van Gods geopenbaarde waarheid; dit alles 
teneinde de alzoo gewonnen effecten hanteerbaar te maken voor den 
mensch als liturgische creatuur en daarna, mèt dien zóó al meer bewerk

tuigden mensch zelf, ze te brengen voor God en voor Zijn voeten ze neer 
te leggen, opdat God in allen alles zij, en alle werk zijn Meester love"*^*). 
Schilder vindt in deze uitvoerige definitie de principiële cultuurmomen

»") t.a.p. 
'") a.w., 52. 
»«») a.w., 53. 
"♦) t.a.p. 
»") a.w., 54. 
=>") t.a.p. 
»•') a.w., 49. 
=") a.w., 54. 
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ten van het bijbelse scheppingsverhaal weergegeven, dat hij dan als volgt 
paraphraseert: "Bebouwt den hof (concrete cultuurtaak, uit de wereld 
halen, wat er in zit). Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u (groeiend 
menschheidstotaal, in elke phase van den tijd en in alle provincie der 
geografische ruimte steeds weer te plaatsen onder het cultuurgebod, den 
plicht tot cultuur). Onderwerpt de aarde, en hebt heerschappij (de cul-
tuurmensch als scheppingsproduct voor zijn eigen rangorde geplaatst: 
onderkoning). De mensch geschapen naar Gods beeld (cultuurwerk zij 
dus spontaan - de qualiteiten zijn den mensch ingeschapen met het oog 
op zijn 'munus' - een dienen van God als repraesentant van Zijn opper
gezag, en derhalve een terugvinden en doen vinden van God in het uit
vinden der toekomst). Tot en mèt den mensch wordt, vanwege zijn aan
stelling als verkozen repraesentant van Gods dominium over alle andere 
creatuur, en in de gemeenschap van het verbond, dat God met hem aan
ging, gesproken óver de rest van den kosmos, hoewel hij er deel van uit
maakt (zelf-onderscheiding wordt dus opgewekt, zelf-cultuur, zelf-ont-
plooiing wordt hem, niet als Selbstzweck, doch terwille van zijn man
daat, als plicht bewust gemaakt). En eindelijk: hij ontvangt een zedelijk 
gebod: met al het zijne wordt hij onderworpen in zijn cultuurwerk aan 
zijn Schepper; wordt in zijn eigen doelbepaling ten aanzien van de ge
schapen dingen gebonden aan wat hij uit Gods mond door Woord-open
baring vernomen heeft aangaande Gods eigen doel met den kosmos; en 
wordt opgeroepen om nu en straks zich neer te buigen in en met den 
door zijn eigen hand onder Gods voorzienig bestel bereiden kosmos voor 
zijn Maker, plegende cultuur voor zijn, maar vooral voor Gods 'sab
bath', waartoe hij, de mensch, heeft in te gaan" ^^^). 
Zo is de culturele arbeid religie. Petroleum is "eerder dan wierook een 
uitdrukkelijk thema van de bijbel" geweest ^''•'). Men mag cultuur niet 
afscheiden van religie, die immers "geen 'provincie' in het leven, en geen 
aparte functie van of voor het 'gemoed', en geen geïsoleerde verrichting 
van een stichtelijk conventikel, gedurende geëleveerde fragmenten van 
's menschen levenstijd" is ^^i). Culturele arbeid is religie, als Gods-dienst. 
Men brengt in het paradijs "alles in cultuur. Den bodem waarop men 
treedt èn het diepe hart. De plant èn den meditatieven geest. Men wascht 
er zijn onbezoedelde handen èn zijn ziel in gerechtigheid, - en het eene 
is van het andere niet te scheiden" ^'^). 

Ondanks de zondeval wordt de geschiedenis gecontinueerd. God hand
haaft zichzelf en volvoert zijn raad ^^*). Wat we in § 10 besproken 
hebben, krijgt ook zijn plaats in Schilders culturele uiteenzettingen, 
maar dan vooral in christologische vorm. Wij zullen daarover straks 
spreken. Nu reeds het volgende: Hemel en hel staan op het program 
van goddelijke actie. Om tot beide te komen, is tijdsverlenging nodig, 

2«») Christus en cultuur, 55. 
*'») Ref. 16, 219; Christus en cultuur, 93; Ref. 23, 136 (over het 'lied van de arbeid'). 
=">) Christus en cultuur, 55 v. 
»") a.w., 56. 
"3) a.w., 66. 
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moeten huwelijken gesloten worden, is een economisch aequilibrium on
misbaar. En dus: "cultuur is voorwaarde voor alle komen Gods, óók tot 
de hel" ^'*). God "laat de thermometers der cultuur nergens stukslaan 
door vóór-tijdige hitte, ook hierom niet, wijl Hij wacht op den jongsten 
uitverkorene, èn diens tegenvoeter, den jongsten verworpene" ^^*). Het 
gebod van cultuur blijft ook voor allen gelden. Want "dat mandaat is 
algemeen, wijl God geen enkel gebod van oorspronkelijke en vaste 
strekking heeft afgeschaft" *'*). De Heid. Gat. (antw. 9) zegt het zo 
juist, en ingrijpend, dat "God den mensch geen onrecht doet, als Hij van 
hem eischt, wat in het paradijs reeds hem opgelegd is, ook al kan hij dat 
niet meer doen"^''''). Het gebod, het mandaat blijft doorgaan, ook al 
gaat, wie het ontving, in staking ^'^). 
Nog afgedacht van zijn onoverkomelijke bezwaren tegen de term ge
mene gratie, die wij reeds vermeld hebben, wil Schilder dit begrip ook 
loslaten, omdat het cultureel tot ongelukken moet voeren. " 'Gratie' im
mers is 'genade', onverdiende, verbeurde 'gunst'. Dat woord is dus ver
want aan het begrip van: het geoorloofde, het toegestane. Vele zijn dan 
ook de christenen, die 'de cultuurvraag' ^1 maar weer zien als een vraag 
van: wat-mdg-en-wat-niét-mag. En vandaar de vele ongelukken. Naar 
onze meening toch, en heel de gang van ons betoog wijst dat uit, moet 
de cultuuropdracht worden gezien als primair een zaak van het 'ge-
meene hevel', de 'gemeene roeping', het 'gemeen mandaat'. Mógen en 
móeten staan niet los van elkaar. Ons boven ingenomen standpunt liet 
de vraag van 'cultuur' zien als een kwestie van taak, reeds vóór den 
zondeval. Van 5C^e/7pJng5raandaat" *^'). God handhaaft na de val zijn 
eisen. De Heid. Gat. keert "zijn scherpe snede tegen hen, die hun leer 
der 'gemeene gratie' alléén maar laten praten over wat ons nog aan ver
gunningen bij oorkonde Gods geldten is"^*"). De leer van de gemene 
gratie gaat echter feil, omdat zij het uitgangspunt voor haar probleem
stelling kiest in wat na de val ons nog gelaten is. Schilder wijst dan drie 
fouten aan: 
a) De leer van de gemene gratie "moet {zonder hetgeen na den val ge
schied is te verwaarloozenl) toch naar hetgeen vóór den val geschied is, 
terug, om Gods bedoeling te verstaan"; 
b) "Ze heeft het al maar over wat ons (menschen) 'nog' 'gelaten' of 
'gebleven' is, alsof het om den mensch ging, instee van om God. Ze is 
dus meer anthropocentrisch dan theologisch". En met b) samenhangend: 

"«) a.w., 63. 
a") a.w., 91. 
"') a.w., 76 (curs. van ons). 
" ' ) a.w., 99. Cf. Rel 13, 139; Heid. Cat. I, 381 vv. 
"«) Ref. 18, 11. 
''») Christus en cultuur, 99. Cf. Ref. 13, 139. Schilder spreekt van gemeen mandaat 

en verstaat onder 'gemeen' dan ongetwijfeld 'algemeen'. De parallellie met 'ge
mene gratie' doet hem het adjectief 'gemeen' gebruiken; een adjectief dat hij, 
strikt genomen, niet synomiem acht met 'algemeen'. Zie daarvoor onze pag. 126 v. 
Soms spreekt Schilder ook wel van a/gemeen mandaat, b.v. Ref. 18, 26. 

»»») Christus en cultuur, 99. 
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c) "Ze gaat nu op schuldige wijze cultuuroptimistische geluiden uit
zenden. Want de 'natuur' (als te bewerken materiaal) is 'ons' nooit 'ge
geven', doch 'ter beschikking gesteld' ". Cultuur is dus een zaak van 
moeten **i). 

2. Herstel in Christus. Het scheppingsmandaat bleef gehandhaafd na 
de val. Maar kan het ook nog vervuld worden? Deze vraag is beant
woord door Jezus Christus, die als de tweede Adam, als ambtsdrager in 
het midden der geschiedenis teruggegrepen heeft naar het begin, en naar 
de daar gestelde beginselen. "Door voor Gods oog Zijn (aan dat der 
menschen fundamenteel gelijke) ambt te bedienen, vat Hij de groote 
reformatorische taak van terugkeer tot het abc der levens- en der 
wereld-orde op" ^^^). Ook bij Jezus Christus legt Schilder alle nadruk 
op zijn ambt. Immers "om het nu eens kras te zeggen, aan 'Jezus', als er 
niet meer bij gezegd wordt, hebben wij niets voor ons vraagstuk" ^*^). 
De evangeliën geven ons geen 'leven van Jezus', waaruit af te lezen zou 
zijn, wat Hij betekend heeft en nog betekent o.a. voor de cultuur ^^*). 
Wie b.v. naar directe aanwijzingen zou zoeken voor een kunst-theorie, 
komt bedrogen uit. "Stelt men zich den mensch Jezus voor oogen als 
hoogsten profeet en leeraar, ook voor den man der kunst, Hem, die 
zonder eenige zonde altijd bij God leefde, dan wordt Zijn 'houding' in 
dezen nog meer 'teleurstellend', althans voor ieder, die uit den mond van 
'Jezus' een min of meer uitgewerkte cultureele ethiek, dan wel aesthetiek, 
vernemen wil"^^^). Maar het werk van 'Jezus' is voor niemand "zin
getrouw te kenschetsen, zoo lang niet uit het geheel der Schrift hem 
duidelijk geworden is, wat Jezus als Christus doen komt, en dus, als 
ambtsdrager Gods bij uitnemendheid, te doen heeft in en voor, en ook 
met den kosmos" ^**). 
In dit zijn ambt echter is Hij volkomen enig, met zijn uitputtende, plero-
matische en definitieve zalving ^^'). En daarom kan men Hem niet 
copiëren zonder Hem te miskennen: "Wie dien eenen nagebootst wil 
zien, die legt het leger lam. De generalissimus is met allen verbonden, 
schrijft ieder het model voor, doch is zelf 'buiten-modelsch'" ^^^). Hoe 
weinig Hij daardoor als cultuur-model kan fungeren, blijkt onder meer 
uit zijn niet-getrouwd zijn. "Hij schaamt zich immers niet ons aller 
broeder genaamd te worden? Dat is Zijn ambt. Maar Hij zou zich wèl 
geschaamd hebben, van sommigen onzer de (lichamelijke) vader ge
noemd te worden. Want dat is zijn ambt niet. Zijn ongehuwde staat is 
geen model voor ons, en geen beschamend 'hoog' ideaal voor den man. 
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die het charisma der onthouding mist. Zijn ambt is zoo apart" ^®'). 
De ambtsdrager Christus, hoorden we reeds, keert reformatorisch tot 
het abc der levens- en der wereldorde terug. Om nu "dezen oorspron-
kelijken dienst van God voor menschen weder mogelijk te maken, en 
om in rechten, zoowel als in feite, aan God Zijn wereld en Zijn werkge
meenschap weer te geven, daartoe komt Christus twee dingen doen" ^8"). 
Ten eerste komt Hij de toorn Gods verzoenen. Dat is zijn rechts-sx.rï]ó.. 
"Met Zijn betalend bloed koopt Hij het vernieuwingsrecht voor de nu 
'nieuw' geheeten menschheid Gods; ze heet nu: Zijn verloste. Zijn chris
telijke gemeente, en is uit en met Hem erfgename van het eeuwige 
leven" ^^*). Hij zet de fundamenten der wereld weer vast. Maar aan
gezien het eeuwige leven reeds hier een aanvang neemt, komt Hij in de 
tweede plaats met zijn krachts-stn]d, met een dynamische worsteling, 
die "voor Gods nieuw-gekochte werk-gemeenschap, aan die nieuwe 
menschheid, die in haar grondtrekken toch 'de oude' is, weer rijke 
krachten van Geestesuitstorting, krachten van heiligmaking, van kerk-
verovering, van wereldrijping, van cultuur-daad" brengt ^'^). Deze 
krachts-strijd heeft een dubbel aspect. Hier ontmoeten we, wat we in 
§ 10 weergegeven hebben, in christologisch gewaad: Christus bedient de 
eeuwige dood èn Hij bedient het eeuwige leven. "Derhalve komt Hij 
door Zijn Heiligen Gees t . . . twee dingen doen. Ter eener zijde zal Hij 
in de cultuurwereld de druiven der aarde rijp stoven om vertreden te 
worden in den wijnpersbak van Gods toornbedlening. Ter anderer zijde 
zal Hij door denzelfden Gees t . . . de door Hem gekochte arbeidsgemeen-
schap en ambtsgemeenschap Gods toebereiden tot den arbeid en den 
dienst van God, opdat al haar levende leden ingaan tot de stad der vol
einde glorie" *'*). Het ons nu reeds overbekende èn - èn. De continuering 
der wereld is er terwille van de zegen en de vloek. Dat moet dan, chris
tologisch geduid. Inhouden: "terwille van Zijn (Christus, J. D.) dubbele 
beteekenis als Heiland-Verlosser èn als Heiland-Rechter" ^'*). 
Zo ontvangt de geschiedenis haar christologische zin. Christus treedt op 
"om het genadewerk en den genadedienst in de wereld te stelkn en . . . 
van de zaliging en van de verdoemenis den grond te markeeren als door 
Zijn werk bepaald. Van de zaliging zal de grond wezen: Christus' ver
dienste. En van de verdoemenis: de schuld des menschen, die na den val 
bepaald blijkt te zijn door de praesentie van Christus' werk: de schuld 
Is Christus-verwerping. Zoo treedt Christus op als Heiland-Verlosser en 
als Heiland-Wreker. In beide functies is het konstitutleve element: Zijn 
evangelisch verlossingswerk, dat nimmer quantité négllgeable wezen 
wil". Door in deze geest en met deze dubbele intentie de last der wereld 
op zich te nemen bij God, "wordt Hij de redder van de wereld, ook van 

"») ».w., 39. 
2»») a.w., 44. 
"1) a.w., 44 V. 
"') a.iv., 45 V. 
2»») a.w., 45. 
=>»•) a.w., 66. 
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de cultuur. En geeft Hij tevens aan alle cultuurpraestatie haar voortaan 
christologisch bepaalden zin. Die christologisch bepaalden zin, die is 
generaal, algemeen. De genade is daarin niet generaal, wel com-
muun" 285). 
Wat verandert er nu in de wereld door de tweevoudige ambtsverrichting 
van Christus? Daardoor overkomt "aan de corrupte wereld weer het 
mirakel van de verschijning van den gaven, schoonen, oorspronkelijken, 
of, wil men: 'idealen' mensch" ^^s). Tijdens Christus' vernedering is die 
gaafheid allaen nog maar in verberging te zien; straks in zijn verhoging 
komt "haar belooning, die ook naar de buitenzijde Hem verheer
lijkt" ^8 )̂. Maar niet alleen Hij zelf is gaaf, "Hij schépt ook (door de 
almacht van den Hem gegeven Geest) den in beginsel weder gaven 
mensch, vrucht van scheppend wederbaren" ^^s). In beginsel. Alleen van 
Christus geldt, dat Hij "de zondelooze, de eenige (is), die volkomen 
zuiver op het cultuurleven ingewerkt heeft, en inwerkt. De eenige, al
thans onder de mènschen-van-na-den-val... Als zondelooze respondeert 
Hij, in woord en daad, steeds geheel 'ad rem' op elke situatie, waarin 
de Geest Hem uitstoot, opdat Hij tweeden Adam zich betoone, en dat in 
een wereld, die in cultureel opzicht van die van den eersten Adam wel 
zeer ver verwijderd is. Wat is directer cultuurdaad, dan op cultureele 
situaties en complicaties volledig èn zuiver en fundamenteel en naar den 
oorsprongsregel reageeren?" ^'*). Maar krachtens verworven recht maakt 
Hij met zijn verlossende kracht nu "ook weer menschen zóó, als ze er 
'in den beginne' waren: menschen Gods" '"*'). Ambtsdragers naar zondag 
12, waarin antw. 32 de christen beschrijft als profeet, priester en koning, 
zó breed en alomvattend, dat het vraagstuk van Christus en cultuur er 
onmiddellijk aan de orde komt*"'). Christus "stelt te midden van een 
'krom en verdraaid geslacht' weer typen van het in beginsel zuivere 
menschenslag. Nog niet volkomen zijn ze; maar in beginsel zijn zij er 
toch weer" s"^). 
In de bediening van Christus' eigen ambt en in de formatie van de met 
Hem gezalfden ('christenen'), voltrekt zich nu een goddelijke actie "tot 
verovering, door den Christus Gods, van de wereld voor God. 'De aarde 
is des Heeren en haar volheid'. De verovering is herovering: het eigen
dom wordt, zoover het er toe van eeuwigheid aangenomen is, tot den 
Eigenaar teruggebracht in rechte verhouding" *"*). De alfa wordt nu tóch 
aan de omega verbonden; de talenten in de scheppingsmorgen door God 
aan zijn werklieden uitgereikt, zullen even zovele in de avondstond ge-

"»») Christus en cultuur, 65. 
"«) a.w., 46. 
"") a.w., 46. 
"oo) t.a.p. 
"») a.w., 47. 
'»») t.a.p. 
'»!) a.w., 7 v , 116 v; Ref. 13, 138. 
'"') Christus en cultuur, 47. 
»»») a.w., 48. 
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wonnen hebben '"*). De dagorder in het paradijs heeft Christus zó ge
grepen en beheerst, "dat Hij - bijvoorbeeld - de geHjkenis der talenten, 
waarin dit abc weer wordt te lezen gegeven . . . uitgesproken heeft, 
blijkens de synoptische evangeliën, als de laatste vóór Zijn ambtelijken 
lijdens- en opstandings-gang. De laatste vóór het doorbreken van Zijn 
'duizendjarig' Rijk. Het heeft Hem zóó gegrepen, dat Hij in Zijn laatste 
groote kerkgebed, 'opgezonden' in de dagen Zijner vernedering, den 
Vader heeft gezegd: Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 
maar dat Gij hen bewaart van den booze. Dat Gij hen daar bewaart, 
niet in hun klooster, dat een refugium der eigenwilligheid, een refecto
rium der vermoeidheid wordt, althans, wanneer het geen open venster 
en geen open deur naar de wereld heeft" ^"^). 
Op dat gebed trekken Christus' dienaren de wereld in. Zo komt Paulus 
Rome binnen. "Een gave mensch..., een mensch Gods in dat verlepte, 
corrupte Rome, een Centenmaker en een filosoof, een theoloog en mis
sionaris, één, die den keizer in de oogen durfde zien, ook als déze het 
hèm niet meer zou durven doen. Een man, die zijn medegevangenen een 
groot licht heeft doen zien, en die een in Rome gehuurde woning maakt 
tot voorhof van een Academie van levens- en wereldbeschouwing" ^^^). 
Paulus was door de genade Gods, die hem gegeven was, "één stuk ge-
zóndheid. Ook cultuur-gezondheid". De bergrede en de zeven brieven in 
Openbaring zijn monumenten ook van de cultuurgeschiedenis. "Want in 
die bergrede leert Jezus Christus hier op aarde, en in die zeven brieven 
leert dezelfde Christus Jezus uit den hemel, hoe men aan de trog, en in 
het kantoor, en in den tempel, en op de fabriek, en aan de academie, en 
in het atelier van den kunstenaar, weer zich in uitgangspunt en doel en 
tendenz bepaald moet weten door God, zijn 'ja' en 'neen' moet laden 
met de kracht van eenen eed, moet werken dus in spanning, instaande 
tusschen oer-geschiedenis en eind-geschiedenis, als een kohèn, d.w.z. als 
een, die 'staat en dient' voor God". Zo maakt Hij 'religie' weer vast aan 
cultuur, "maakt dus cultuurwerk tot concreten dienst van God, en ont-
zegt, als het er op aankomt, den naam en de eere van 'positieven cultuur-
bouw' aan alles wat niet is uit God" ^'^). 
Zoals het "was in de dagen, toen Paulus Rome binnenstrompelde, zóó is 
het altijd gebleven in de wereld. Elke reformatie, die weer, uit Christus' 
Geest gedreven, naar de Schrift teruggaat, naar het Woord, - ze is tege
lijk cultuur-genezing. Luther met zijn ronden kop, als hij eindelijk een 
vrouw trouwt, en weer gezond kan lachen, is als saneerend, en richting-
wijzend cultuurproducent honderd ducaten waard, tegenover heel den 
stoet van pauselijke en keizerlijke hofhouding, die er nauwelijks één 
waard is, ook uit cultuur-oogpunt" '**). Calvijn staat nog weer sterker 

•>»») a.w., 48 V. 
s»») a.w., 49 V. 
'»«) a.w., 68. 
»»') a.w., 69. 
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dan Luther en de calvinistische landen geven straks weer "een cultu-
reelen opbouw te aanschouwen, die thetisch en antithetisch onnoemelijk 
veel sterker staat, en sterker maakt, dan luthersche landen doen. De cul-
tureele chaos, dien Adolf Hitler achter zich liet, omdat hij hem tevoren 
met zich meegebracht had, kon in luthersche landen ook met steun van 
'orthodoxe' lutheranen opkomen, maar vond in calvinistische volks
groepen positieven en onverbrekelijken afweerdienst" **'̂ ). In Geneve en 
Straatsburg wordt een christelijke cultuur geschapen, "vrijgemaakt van 
de saecularistisch-imperialistische aspiraties, die Rome's verbeelding nog 
altijd verzieken, geïnspireerd als ze zijn door dezelfde valsche onder
scheiding van 'natuur' en 'genade', als welke Luther parten speelde" ^"'). 
Calvijn "heeft het ambtsbesef gepredikt en verdiept en ons weer ieeren 
verstaan, hoezeer in de cultuur de strijd van zonde en genade, van on
gehoorzaamheid en gehoorzaamheid, allesbeheerschend is" *^^). 
Een Woord-getrouwe profetie is altijd een grote cultuurkracht. Scherp 
antithetisch gesteld, kan Schilder dan ook schrijven, dat een kerkbode, 
die onkruid wiedt en beginselen zuiver houdt, voor de cultuurbouw 
honderdmaal meer betekent dan een geblanket toneel; dat één goede 
leidraad meer betekent dan "zeven, zelfs goede, drama's, inzooverre 
Woordkracht sterker is dan beeldkracht, en leer meer dan teeken"; dat 
het christelijke huisgezin een gezondheid openbaart, die men in Holly
wood tevergeefs zoekt; en dat een christenarbeider, die zichzelf durft 
zijn als christenmens meer betekent aan ingehouden kracht dan "heel een 
wetenschaps-college, dat God niet heeft gezien" ^^^). En ook: "Gezegend 
mijn verstandige wijkouderling, die goed huisbezoek doet: een cultuur-
kracht, al weet hij 't waarschijnlijk zelf niet. Laat ze maar om hem 
lachen: ze weten niet wat ze doen - die cultuurslampampers van den 
overkant" ' " ) . 
Straks komt de afsluiting in het nieuwe Jeruzalem, "die zuivere cultuur-
stad-in-ruste". Deze stad komt er echter niet langs lijnen van geleidelijk
heid. De katastrofe van de jongste dag is voor haar onthulling nodig. 
"Maar laat ons niet vergeten, dat op het moment van die katastrofe zelf, 
hetzij 'boven in den hemel', hetzij 'onder op de aarde', hetzij 'in de 
wateren onder de aarde', alle geestelijke en stoffelijke potenties reeds 
aanwezig zijn, welke noodig zijn, om haar 'materiaal' te stellen of te 
herstellen.. . Die katastrofe zelf zal geen chaos 'scheppen', géén zaad 
vernielen of vertreden, doch integendeel zuiverend, louterend, schoon-
brandend functioneeren, om elk cultuur-ontbindend element en 'produ
cent' uit dezen kosmos uit te zuiveren" ^^*). 
Schilder is zich ten volle bewust, dat zijn opvatting van wat wérkelijk 

'»») Christus en cultuur, 70 v. 
3") a.w., 71. 
»") a.w., 117. 
»") a.w., 72 y. 
»i») a.w., 119. 
»") a.w., 73 V. 
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de naam cultuur mag dragen, "brutaal genoemd is" '^^). Hij heeft cul
tuur, "strikt genomen", immers beperkt tot cultuur, die uit de bron 
Jezus Christus is opgekomen, als concrete dienst van God ^'*), en het 
brevet van positieve cultuurbouw alleen daar passend geacht, "waar 
weer gebouwd werd, en gewerkt werd, overeenkomstig Gods wil" ^^'). 
Schilder heeft niemand en geen enkele gemeenschap "tot een homogeen
continu 'colere' in den eigenlijken eschatologisch-bepaalden zin des 
woords" bekwaam geacht, welke niet uit God leeft en werkt ^'^). Colere 
betekent immers 'bouwen', terwijl de zonde breekt! *i*). Zij die dit stand
punt brutaal genoemd hebben, "deelden dan ook ons 'credo' niet. Zij 
kenden geen Woord Gods, dat in de geschiedenis historisch, d.w.z. uit 
eigen zaad continue vruchten wekkende, ingaat met effect. Het 'Woord 
Gods', gelijk zij het zien, is geen 'zaad van wedergeboorte'. Een 'keten 
van heil wordt naar hun inzicht niet gesmeed hier onder de wolken. 
Wat hier beneden vrucht voortbrengt, dertig-, zestig-, honderdvoud, dat 
k^n naar hun gedachte geen zaad van boven zijn geweest" ̂ ^^). 
Het vóór en tegen van deze beschouwing wordt echter niet uitgevochten 
in een strijd van argumenten. "In den grond toch staan we voor een 
geloofsheslissing. Men neemt de Schrift, zóó als ze daar ligt, als Gods 
Woord aan, of doet het niet. Wij weten zeer wel, dat ons 'standpunt', 
zoodra de Schrift ons zou ontvallen zijn, geen bewijs voor zijn juistheid 
meer kan aanvoeren, evenmin als 't andere. Maar we willen niet anders 
dan een geloofswoord, ook ditmaal. Niet slechts zaken van 'kerk' en 
'vergeving van zonden' zijn geloofszaken; van alle dingen geldt, dat zij 
slechts kunnen gekend worden door het geloof, niet uit de 'ervaring'. 
Ook vragen omtrent 'wezen' en 'verschijning' van de cultuur worden 
slechts door het geloof beantwoord" '*^). 

Met degenen, die zijn cultuurbeschouwing brutaal genoemd hebben, zal 
Schilder ongetwijfeld ook O. Noordmans en A. A. van Ruler bedoeld hebben. 
O. Noordmans heeft in De Reformatie, 16, 115v en 123v, daartoe uitgenodigd 
door Schilder, diens cultuuropvatting besproken en bijzonder scherp afge
wezen. Hij vindt, dat met een dergelijke opvatting de weg tot hereniging tussen 
gereformeerden en hervormden zelfs is afgesloten. Ja, Schilders opvatting is 
een tegenhanger van het geloof der . . . deutsche Christen. Politiek en cultuur 
krijgen immers de overhand over prediking en geloofsleven; de christenen 
worden het zuivere mensenras genoemd; de cultuur wordt verabsoluteerd 
en de volstrektheid der categorieën die op het terrein van de particuliere 
genade een plaats hebben, wordt hier ingevoerd voor het gebied van de 
algemene genade. Er openbaart zich zelfs bij Schilder een aards radicalisme, 
dat, zo het ingang vond, het karakter der kerk zou doen ontaarden. Zelfs 

»«) a.w., 88. 
"«) a.w., 69, 88. 
" ' ) a.w., 74. 
»") a.w., 86. 
»") a.w., 70. 
"") a.w., 88. Schilder doelt hier op volgelingen van K. Barth. 
»") a.w., 88 V. 
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nog grondiger dan met het biologisch evangelie der deutsche Christen. (En 
dat gericht aan het adres van de man, die enige jaren later zijn Geen duim
breed contra het lidmaatschap van de NSB gaat schrijven en als geen tweede 
in Nederland de valse ideologie van ras, bloed en bodem zal blootleggen, 
J. D.). Waar Schilder geloof en cultuur ineenschuift, wil Noordmans diastase 
tussen beide: "Cultuur en geloof blijven twee", a.w., 124. 
Ook A. A. van Ruler heeft zich in Kuypers idee eener Christelijke cultuur 
met Schilder beziggehouden. Hoe hij over diens cultuur-gedachte denkt, laat 
zich raden uit de volgende vergelijking: "De dialectische theologie plaatst de 
genade in den hemel; in reactie daarop plaatst Schilder de genade in de ge
schiedenis; maar Kuyper had haar in de ziel geplaatst!", a.w., 118. Als nu 
Kuypers standpunt (naar de uitleg van Van Ruler, wel te verstaan) al "een 
teveel aan particuliere genade in den tijd is", omdat zij "niet meer in den 
hemel, maar in de ziel opgeborgen" is, a.w., 146 en in dat standpunt reeds 
"een niet-oorspronkelijk-christelijke overmoed" leeft, a.w., 124, hoe moet dan 
wel het vonnis over Schilder luiden? "De geheel-eenigheid, de eigenlijkheid, 
de zelfgenoegzaamheid, in één woord: de verabsoluteering van de christelijke 
cultuur wordt hier zonder eenige aarzeling geponeerd", a.w., 122. 
Over de vergelijking, die zowel Noordmans als Van Ruler tussen Schilder en 
Kuyper trekken, zullen we later handelen. 

Schilder trekt uit zijn 'bijbelse' standpunt enkele consequenties, waar
voor hij niet terugschrikt ^^^). Voor ons doel is het genoeg de volgende 
te vermelden: 
a) Strikt genomen kan van de cultuur niet gesproken worden. Want er 
is geen "eenheid van cultuurstreven". De wereld mag dromen van een 
toren van Babel, maar het blijven "fragmenten, torso's, exponenten van 
de divergeerende strevingen en tendenzen, welke niet uit God zijn, el
kander tegenspreken, zichzelf opheffen, en nimmer tot een eenheid zich 
zullen kunnen consolideeren. Want de opgelegde eenheid van den tota-
litairen antichristelijken staat zal slechts kort duren; anders zou ook 
deze schijneenheid weer uiteenvallen" ^^^). 
Maar ook de cultuur der gelovigen komt niet af. Dat ligt onder meer 
(naast de roof, die de 'wereld' op de gelovigen pleegt door hen van het 
nog te ontginnen 'terrein' af te sturen) aan onze zonde *^*). 
b) Cultuuronthouding als werkstaking is altijd zonde. "Nu de Christus 
alle werkelijke schatten van 'cultuur', wijl van 'genade', in zich besloten 
heeft, nu is onthouding om de onthouding niet anders dan Christus
verzaking, vrijwillige armoede, schuld voor God"'^^). Maar cultuur-ont-
houding is goed en geboden, "als ze opgelegde noodmaatregel is. Want 
er zal nood zijn tot het einde der dagen toe. En hij groeit en wordt 
gaandeweg grooter. Omdat er oorlog is". Zo is er nergens vanwege de 
strijd die tegen de zonde gevoerd moet worden, mogelijkheid voor "een 
simultaan harmonisch en centraal geleid ontplooien iller cultuurkrach-

" ' ) Christus en cultuur, 89. 
«") a.w., 89 v. 
»") a.w., 90 v. 
' " ) a.w., 93. 
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ten" '^*). Omdat slechts een deel der mensheid begint zijn plicht te doen, 
wordt dat deel veel zwaarder belast dan het ooit zou wezen als ^Ue 
mensen God vreesden en dienden. "De christenarbeider, die 's Zondags 
voor de zending zijn met moeite bijeengegaard kwartje in de collectezak 
offert, doet daarmee indirect óók cultuurwerk, en zou met 12^/2 cent 
kunnen volstaan, als de leeglooper, die zijn twee kwartjes in de bioscoop 
offert, de grens had kunnen vinden tusschen vermaak en arbeid, tusschen 
spanning en ontspanning . . . De zoon, die in 's Vaders wijngaard werkt, 
is óiJerbelast, doordat zijn broeder die niet werkt, Vader ontrouw is" ^^^). 
c) "Grote eerbied", ook uit cultuur-gezichtspunt, mag worden gevor
derd voor de kerk. "Als Kerkvorst is de Christus Koning over heel de 
wereld. Voleinder van de natuur in haar geschiedenis... Ambassadeur 
van God, die alle resultaten van het kosmisch ontginnings- en wervings
proces aan Gods voeten neer wil leggen, en dus Regent ook over de 
cultuur, en van haar organen Rechter en Herschepper. In Hem (Ef. 
1:10) 'recapituleert* God eenmaal alles" *^^). "Er is maar één geschiede
nis, en die is 'Christelijk', d.w.z. beheerscht door Jezus Christus" ^*'). 
Maar nu is Hij aan de gemeente en aan haar alleen tot Hoofd gegeven. 
"In het Kèrkhoofd wordt aller dingen hoofdsom opgemaakt: daarmee 
valt dus de theorie, volgens welke de kerk zelf als zoodanig cultuurstaat 
is, of worden mag. Aan geen suggestie is hier voet gegeven, alsof de 
kerk, die altijd een te institueeren instituut is, en daarom haar kerk-
naam nooit vergeeft aan wat men soms ter kenschetsing van het christe
lijk samenleven in school, gezin, maatschappij, staat enz. valschelijk 
'kerk als organisme' noemt, rechtstreeks een practische cultuurbusiness 
wezen zou, laat staan: cultuurexponent zou zijn. Een zoodanig kerk
begrip vermoordt haar, schendt haar" ^^''). Een dienst des Woords is 
geen cultuur-college van de kerk. Maar wel stelt die dienst het ganse 
leven onder beloften en normen. Wedergeboorte geschiedt in de kerk. 
"Zóó kan en moet en mag de kerk de vuurhaard zijn, waar de mensch 
Gods van boven af 'geladen' wordt met kracht van boven . . . Neem de 
kerk weg en het Rijk Gods hangt in den nevel. Zet Gods Koninkrijk in 
den nevel, en de Christus is verzaakt in de cul tuur . . . De kerk alleen 
baart, als moeder de geloovigen, die 'nieuwe' menschen, welke, ook in
zake het cultuurleven, lastendragers zijn voor heel de wereld" '*^). Neem 
de kerk weg, en "het wezenlijk humane wijkt, en het op zijn ruïnes 
pochende humanisme keert terug" '*^). De Kerk mag zelfs niet eens "de 
kleinste directe cultuurkring zijn; maar zij moét de grootste indirecte 
cuhuurmacht zijn" *^*). 

«•) a.w., 94. 
'") a.w., 95. 
'28) a.w., 102. Over de exegese van Ef 1, 10, zie a.w., 102-107. 
«») a.w., 108 V. 
»»») a.w., 109. 
»»i) a.w., 110. 
»«) a.w., 111. 
"') a.w., 112. 
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3. De mogelijkheid van niet-christelijke cultuur. Al komt dan alleen 
christelijke cultuur als ware cultuur in aanmerking, Schilder ontkent 
niet, dat daarbuiten "een breede ontplooiing mogelijk is van wetenschap 
en kunst, van handel en bedrijf, van nationaal en internationaal verkeer, 
van techniek en wat dies meer zij" en hij erkent, dat dit alles 'nog' tot 
op zekere hoogte cultuur is ^^*). Er kan van cuhuur-tendenzen gesproken 
worden ^*^). En al past, volgens het boek Openbaring, alleen op het werk 
van God het getal 7 of ook 1000, en brengt de antichrist het niet verder 
dan het getal 3V2, zodat "het cultuurbouwsel van de laatste dagen een 
afgeknotte pyramide is". Schilder wil hier dan toch van 'cultuur' (de 
aanhalingstekens ontbreken niet!) spreken. ̂ ^®). 
Hoe is deze culturele activiteit èn productiviteit mogelijk, wanneer wij 
aan de belijdenis van het diepe bederf door de zondeval willen vast
houden? Kuyper kwam met de leer van de gemene gratie, maar welke 
verklaring geeft nu Schilder? In zijn Heidelbergsche Catechismus wijst 
Schilder op drie factoren, "die het feit verklaren kunnen, dat ook 
heidenen, ondanks hun gebrek aan openbaringslicht, toch veelszins han
delingen verrichten, die met de wet Gods naar de buitenzijde overeen
komen"**^). Deze factoren komen ook zeker in aanmerking als ant
woord op de vraag die ons nu ten aanzien van de cultuur bezighoudt. 
Schilder geeft de volgende opsomming: 
"Daar is vooreerst (1) hun 'zondige aard'; ik kan uit eigenbaat, dus 
krachtens mijn zonde, zelf besluiten, een bepaald wetswerk te doen, wijl 
het mij voordeelig schijnt. Daar zijn vervolgens (2) de 'overblijfselen' 
van de oorspronkelijke gaven. En daar is ook nog (3) de conserveering 
van wereld- en menschheid zóó, als Gods voorzienigheid haar wil, en 
met dat bepaalde doel, dat Hij ermee bereiken wil" ***). Wij voegen hier 
een vierde factor aan toe (4), die met de derde nauw samenhangt: de 
factor van de weerhouding. Deze factor heeft Schilder uitvoeriger in 
Christus en cultuur besproken. Van alle nu genoemde vier factoren 
zullen we iets meer moeten zeggen. 
ad 1. Wanneer Paulus zegt, dat de heidenen 'van nature' doen de dingen 
die der wet zijn, dan betekent dat "op eigen naam; uit eigen aandrift; op 
grond van eigen overwegingen" ***). Vrees voor straf, het ontgaan van 
onlust, het inleggen van eer bij anderen, het oogsten van dank, positie
verbetering, beloning e.d. kunnen het motief zijn **"). Men komt zo ge
makkelijk tot copieën van de wet, omdat Gods wet, "goed beschouwd, 
toch altijd zoo 'voordeelig" is. Gods wet doorsnijdt wel het hart, ver
morzelt wel, gaat wel in tot 'verdeeling van geest en ziel en merg', brengt 
wel het zwaard; kortom, ze doet wel alles, wat het Woord Gods óók 

'5«) Christus en cultuur, 80. 
»«) a.w., 82. 
'»») a.w., 85 V. 
' " ) Heid. Cat. I, 110. 
' " ) a.w. I, l l O v (cursivering en nummering van ons). 
»'») a.w. I, 112. 
'•") a.w. I, 367, waar Schilder met Trigland instemt. 
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doet, dat Woord, waarvan ze zelf een deel uitmaakt. Maar niettemin 
reikt ze der wereld het ware medicijn" ^*^). Daarom "kan de band, dien 
zij om het menschenleven slaat, enkel maar dat leven ten goede komen". 
Dat uiterlijke voordeel kan ook de niet-christen vaak constateren. 
Schilder wijst op de rustdag-om-de-zéven-dagen; verder op het burger
lijke, politieke en maatschappelijke gehoorzaamheidsbetoon, wel door de 
wet verlangd, maar ook "de veiligste weg, waarop een staatsmacht zich 
bewegen kan". M.a.w.: "Gods wet is het eenige kleed, dat de wereld 
werkelijk 'past' " ^*2). Men kan spreken van 'the profit of religion'. Al is 
daarmee tevens reeds gezegd, dat de gezichtshoek niet deugt. "Oók het 
'vleesch' kan de wet toestemmen, dat haar het vleesch bekende effecten 
schoon zijn; maar het erkent het op zijn eigen manier, en dat is zijn 
oordeel" 3*»). 
ad 2. Al is het waar, dat de ongelovigen het licht der natuur niet recht 
gebruiken, ja zelfs bezoedelen en in ongerechtigheid ten onderhouden 
(D. L.), het ligt in de belijdenis toch duidelijk vast, "dat er van die 
residuen, van die resten van de oorspronkelijke gaven zijn" ^**). De mens 
is mens gebleven, begaafd met verstand en wil, verantwoordelijkheids
besef behoudend. 2o "wordt de vlucht in de werkelijke bestialiteit hem 
steeds weer onmogelijk gemaakt" ^*^). 's Mensen verstand "kan nooit de 
hel, zóó als ze werkelijk is, mooi vinden of begeerlijk. Ook als hij door 
'een hel' wil waden, wil hij toch daardoor tot 'een hemel' komen. Geen 
periode van deformatie is aanwijsbaar, of ze draagt utopieën voor . . . 
Ook de valsche getuigenis immers kan zich geen oogenblik losmaken van 
de problematiek der waarachtige". Satan en de zijnen, aan wie ook ver
stand en wil gelaten zijn, kunnen niet in de dwaling van polytheïsme 
vervallen (Jac 2, 19). De menselijke natuur is "gehouden aan de wet der 
bewegelijkheid en van den wil tot zelfbehoud. Krachtens de eerste kan 
zij nooit stil-zitten; ze moet handelen. Krachtens de tweede zal zij -
hoezeer de zonde den mensch moge verblinden en verdwazen en tegen 
zijn eigen heil moge doen ingaan - toch steeds weer grijpen naar wat 
haar in den grond der zaak beveiligt. En niets is veilig, tenzij het zich 
richt naar Gods geboden" ^") . Voorzover nu "cultuur niet wordt ge
dreven uit het geloof, naar de wet Gods, Hem ter eere, opereert zij met 
bedorven 'resten', d.w.z. 'overblijfsels'. Het materiaal (van Genesis 1, 
de kosmische natuur) is gebleven. En van de oorspronkelijke gaven 
bleven ook resten, residuen" **^). 
Deze residuen moet men niet alleen kwantitatief opvatten. Zij heten ook 
vestigia, d.w.z. achtergelaten sporen. 'Vestigia' is geen kwantitatief be-

3") a.w. I, 112. 
3") a.w. I, 113. 
3«3) a.w. I, 114. Zie verder Schilders exegese van Rom 2, 14, 15, hierboven pag. 

144 vv. 
'") a.w. I, 115. 
"5) a.w. I, 116. 
'«') a.w. I, 117. 
'*') Christus en cultuur, 80. 
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grip: "de sporen van een hondepoot, een menschenschoen in de sneeuw, 
zijn geen resten van dien poot, dien schoen" ***). Overdrijven is echter 
verkeerd: "Met erkenning dus van het dubbele feit, dat er altijd resten 
der origineele gaven zullen z i j n . . . maar da t die resten kleiner, en het 
'natuurlijk licht' meer en meer ten onder gehouden zal worden (Dordt -
sche Leerregels), en da t er dus (voor den geloovigen waarnemer) ook bij 
kleinere resten toch altijd (naar de sterkte en scherpte van zijn geloofs
inzicht) duidelijke 'vestigia' zullen blijven in de dronken wereld, vestigia 
van paradijsgaven (ook in de antichristelijke cultuurverdwazing), spre
ken wij in dezen zin, en onder deze voorbehouden van 'resten' en 
'sporen'. Conclusie: Restanten-tragiek: cultuur k o m t het trachten niet te 
boven. God heeft wel wa t gelaten in den gevallen mensch. Maar ' t zijn 
slechts 'kleine overblijfselen' van de oorspronkelijk den mensch ge
schonken gaven, van welke overblijfselen de calvinistische belijdenis zoo 
geniaal-gevaarlijk gesproken heeft" ^**). 

Van 'resten' mogen geen nieuwe scheppingen van Gods Geest gemaakt 
worden, om vandaar uit tot "een opzettelijke daad van welgezindheid" te 
concluderen. Doch "gelijk de regenbuien, die den akker óók der goddelozen 
vruchtbaar maken, erfgoed zijn van de in Genesis 1 verhaalde scheppings-
resuitaten, en de die regenvlagen afwisselende zonnestralen desgelijks, zoo 
is het ook met 'het licht der natuur' niet anders', Heid.Cat. I, 118. 
Men moet het licht der natuur ook geen algemene openbaring noemen. Immers, 
" 'openbaring' geeft den indruk van een nieuwe, hoven die schepselen, althans 
boven dit (natuurlijk, J. D.) licht zelf uitgaande, aparte acte Gods, verder 
gaande dan de acte der onderhouding en regeering zelf. Een daarboven uit
gaand 'donum superadditum'. Hier rijzen de bezwaren", a.w., t.a.p. 
Ook van het geweten moet niet meer gemaakt worden dan de Schrift ver
oorlooft. Zoals b.v. P. Prins doet, die beweert, dat de Heilige Schrift "apriori's 
ten aanzien van de hoogste autoriteit werkt" en die deze werking van de Geest 
onwederstandelijk en onverliesbaar noemt, a.w., 120. Schilder sluit zich aan bij 
Greijdanus, die onder auvetÖTiai; verstaat: het weten-met-zichzelf-mee. "De 
natuur is bewaard gebleven; verstand en wil, dus ook het met-zichzelf-mee-
weten (gelijk het met-zichzelf-te-rade-gaan), het is alles den mensch 'gelaten' ", 
a.w., t.a.p. Nu is het wel zo, dat de zichzelf tot wet gewordene "in velerlei 
opzicht (zal) prijzen, waar te laken, afkeuren waar te loven valt. Zijn 
gewetensuitspraak deugt bij lange niet. Maar het spreken met zichzelf, dat 
blijft; want dat is residu van die oorspronkelijke gaven . . . Het wetsbedrijf, 
het oprichten van vierscharen, het met zichzelf mee weten en te rade gaan, 
dat is niet uit de wereld weg te werken", a.w., 121. Eenstemmigheid "inzake 
de primaire vragen" onder de mensen, komt er echter niet, cf. Rom 2, 15, a.w., 
t.a.p. 

ad 3. God bewaar t en continueert het geschapene naar zijn 'natuur ' . 
O m zijnentwil. "Heusch niet speciaallijk 'om der uitverkorenen wil ' . 
Neen, neen, om Zijnentwil. Tot betooning van zijn gerechtigheid in 

**') Christus en cultuur, 80 v. 
»") a.w., 81. 
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komende behoudenis èn in aanstaande vloekbediening". God blijft im
mers trouw aan zichzelf. Maar daartoe laat Hij "niet slechts de ge
schiedenis duren, die Hij noodig had, om aan 't getal van zijn geprae-
destineerde Adamskinderen te komen met behoud hunner Adamsnatuur, 
maar Hij behoudt ook óver en tót den bestemden tijd, en naar de aan 
elk schepsel gestelde orde, de natuur zelve" *5''). De verbanden, als or-
dinantiën, blijven, al worden de konkrete verbindingen van 's mensen 
zijde ook telkens weer verbroken. De constitutie, de grondwet wordt 
nimmer afgeschaft. "Binnen het kader der dilemma's, der concrete 'ja's' 
en 'neens', waaromtrent zij ons Gods wil doet kennen, móet zich be
wegen zoowel de gehoorzaamheid, als de ongehoorzaamheid; niet alleen 
de reformatie, maar ook de revolutie; de Gees t . . . maar ook het Beest". 
De geschiedenis mag telkens geprobeerd hebben de grenzen tussen God 
en mens te doen uitwissen, maar het blijft bij een pogen. "En de be
grippen van 'mijn en dijn' zijn nog nimmer opgehouden, grondbegrippen 
te zijn ook voor een ongeloovige rechts-, of maatschappij-, of staatsleer, 
't Begrip van schuld en zonde moge aangevochten zijn, ontkracht, ont-
ledigd, toch zal de titanenworsteling, die daarvoor noodig is, steeds weer 
bewijzen, dat de menschheid in de voetangels en klemmen der wet ge
vangen wordt, telkens weer". Ze komt telkens weer op het tweeldX van 
tafelen, op de f'wee-zijdigheid van de religieuze relatie terug ^^'). 
ad 4. De menselijke zonde is in haar loop gestuit. Christus heeft de 
Satan gebonden (Openb 20), zodat de doorwerking van zonde en vloek 
getemperd is ^'^). Nu moet men dit niet alleen genade noemen, want 
"dit weer-houden van den antichrist correspondeert nu met een zich 'in-
houden' van den Christus Triumphator . . . Het oordeel wordt nog in
gehouden, doch de genade ook, in déze wereld" ^^*). 
Schilder kent echter, behalve deze weerhouding door Christus, nog een 
andere van veel algemener aard: de weerhouding die eigen is aan de 
tijd^^^). "Waar niets meer 'weerhouden' wordt, daar is een possessio 
tota simul (een bezit van leven, zóó dat men de volheid van zijn bezit 
altoos in volkomen mate tegelijk in handen heeft) of een . . . privatio 
tota simul (een beroofd-zijn, een gemis, en dan weer zóó, dat de volheid 
van dat gemis er in èlk 'oogenblik' in volle mate, totaal dus, is). Dat wil 
dus zeggen: waar geen weerhouding is, daar is geen tijdelijk bestaan 
meer; daar is 'eeuwigheid'. Ook in het paradijs was immers 'weer
houding'. Als de Geest van God aan Adam onweerhouden geschonken 
zou zijn, dan ware hij van de mogelijkheid van vallen uitgesloten ge
weest. Aan den tijd is de 'ont-plooiing' eigen, óf anders het 'bederf'. 
Ontplooiing en bederf behooren tot den tijd; ontplooid-z//« en be-

"») Heid. Cat. I, 122. 
' " ) a.w., 123. 
^^^) Christus en cultuur, 77y, 91. 
"») a.w., 77. 
»'*) a.w., 61vv. 
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dorven-2y« (beide pleromatisch, naar aard en capaciteit van het subject) 
behooren tot de eeuwigheid" ^^^). 
De consequenties van deze beschouwing zijn duidelijk: De beweging is 
eigen aan de tijdelijke natuur. "Zoolang er tijd is, behoort de beweeglijk
heid, het zwanger zijn en baren, het wekken en ontvangen, tot de na
tuur". Dat scheppingsgaven zich ontplooien, is geen genade, doch na
tuur. Daarom deugt de redenering niet, die 'natuur' als een dood kapi
taal ziet en die dan uit het feit, dat de mens na zijn val de natuur nog 
gebruiken kan en het dode kapitaal nog rente oplevert, tot genade con
cludeert. " 'Dood' kapitaal, dat is hier een te speelsch-dartele termino
logie, wijl ze op de natuur-in-tijd niet van toepassing is" ^^^). 
Schilder acht deze tijdsbeschouwing zo belangrijk, dat hij schrijft: "In 
den grond der zaak is het 'onderhavige probleem' (namelijk dat van de 
gemene gratie, J. D.) er dan ook een van 'tijd'-waardeering" ^*'). 
De weerhouding, eigen aan de tijd, èn de weerhouding van Openb 20 en 
2 Thess 2 brengt Schilder ook samen onder het begrip der tempering. 
Hij onderscheidt dit woord van temperantie. "Temperantie is regeering 
(die altijd blijft, ook in hemel en hel, en ook in alle tijden), en tempering 
is een bepaalde manier van regeeren (en die manier verandert)" ^^^). In 
deze wereld zal de tempering "nooit heelemaal ontbreken; heelemaal is 
ze weg in den hemel en in de hel. Maar ze zal in den tijd niet constant 
in maat z i jn . . . Die tempering nu zal in de laatste dagen haar mini
malen graad bereiken" *^*). 

Schilder volgt Boethius in diens omschrijving van Gods eeuwigheid als 'inter-
minabilis vitae tota simul ac perfecta possessio': "Gods aeterniteit is perfect, 
en immer-algeheel, bezit van een ontermineerbaar leven", Heid. Cat. Ill, 116. 
Bij mensen echter "is het leven altijd terminabel (creatuurlijk begrensd). In den 
tijd 'bezit' hij het leven niet perfect en is zijn bezit niet 'tota simul'. In de 
eeuwigheid (naar de mate van het terminabele) wel (op zijn manier) perfect 
en ook (op zijn manier) 'tota simul': er 'zit' dan geen groei meer 'in'," 
Christus en cultuur, 61. 

4. Koinoonia - Sunousia. Positieve cultuurbouw is, zo hoorden we, 
strikt genomen alleen de christelijke cultuur. Maar hier moet een mis
verstand voorkomen worden. God heeft "na den val de wereld niet in 
twee helften verdeeld; en nog minder die twee helften scherp tegen el
kaar afgegrensd, zóó dat dan de ééne helft enkel cultuur beoefenen zou, 
overeenkomstig Gods gebod, en de andere een woestijn of chaos zou zijn, 
met enkel maar ruïnes of karikaturen. De gedachte zelf is dwaas. Niet 
alleen botst ze tegen de voor ieder tastbare feiten, maar bovendien 
speelt ze met alle vóór-onderstellingen van de cultureele actie" ***). 

'° ') Christus en cultuur, 61 v. 
«») a.w., 62. 
»") a.w., 62. 
»58) a.w., 79. 
«») t.a.p. 
"«») a.w., 75. 
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Inderdaad bestaat een werkelijke koinoonia, gemeenschap, slechts daar 
"waar dezelfde natuur tot één gemeenschappelijk doel wordt aangewend 
krachtens liefde tot hetzelfde drijvende beginsel, en waar de gelijke 
belangen worden nagestreefd in eenzelfde geloof en hoop en liefde. 
Cultureele koinoonia is dan ook in den grond een aangelegenheid van 
ge/oo/5gemeenschap" ^^'). 
Maar naast koinoonia spreekt Schilder van sttnousia. Koinoonia ver
bindt een gedeelte der mensen, sunousia is er tussen allen. 'Sunousia' 
betekent: bij elkander zijn, samen-ergens-zijn *®̂ ). Deze sunousia is aan 
alle mensen opgelegd. "Koren en kaf zijn nog niet definitief geschei
den . . . Tot alle in sunousia naast elkaar geplaatste menschen komt nu 
het gebod van cu l tuur . . . gelijk ook de drift tot cultureele actie hun 
allen is ingeschapen". Wij gebruiken hetzelfde te bewerken materiaal: 
de door ons bewoonde wereld. "Daarom kan de cultureele praestatie van 
den één niet zonder die van den ander zijn. Van Christus komt ons de 
koinoonia, van God den Schepper de sunousia toe. Eén natuur (hoewel 
tweeërlei natuurgebruik); één materiaal (hoewel tweeërlei materiaal
bewerking); één terrein (hoewel tweeërlei terreinontginning); één cul-
tuurdrift (hoewel tweeërlei cultuurstreven). En waar nu alle materiaal-
bewerking, de goede èn de kwade, aan den aard, de structuur, de wetten 
van het materiaal gebonden is, daar zal de arbeidsvrucht van den ge-
loovige met die van den ongeloovige toch altijd veel gelijkenis ver-
toonen" ***). 
Zo is er ook samenwerking. "Er is in deze gemengde, weerhouden wereld 
nog constructie-mogelijkheid, ook waar de constructeurs geen menschen 
Gods zijn. Geen enkele ark werd ooit gebouwd door Noachs familie 
alleen. Hand- en spandiensten verrichten steeds ook de candidaten van 
den dood" »«*). 

'•^) a.w., 75v. 
»«2) a.w., 76. 
»«») t.a.p. 
»«*) a.w., 78. 
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B. Achtergrond 

Wij hebben bij het begin van ons hoofdstuk over Schilder reeds gezegd, 
dat hij pas in een later stadium van zijn publicaties kritiek is gaan 
oefenen op Kuypers leer van de gemene gratie. Aanvankelijk heeft hij 
deze leer aanvaard en verdedigd. Wij hebben nu tot taak na te gaan 
waar en vooral waaróm Schilder van inzicht veranderd is. 
Bovendien is er in Schilders kritiek op de gemene gratie duidelijk een 
ontwikkeling te bespeuren. Is ook daarvan de achtergrond aan te 
wijzen? 

§ 12. Drie perioden. 

Zonder moeite laat zich alles wat Schilder over de gemene gratie ge
schreven heeft, over drie perioden verdelen. 

1. De eerste periode. Tot 1932 is er bij Schilder weinig moeite te 
bespeuren met het leerstuk van de gemene gratie. Wij wijzen op de 
volgende uitlatingen: 
De indische dichter Rabindranath Tagore heet "een van de beste leerlingen 
in de school der gemeene gratie", Om Woord en Kerk II, 208 (1920). Het is 
aan de algemene genade te danken, dat de mensen een wil tot doorgronding 
der problemen hebben. Schriftoverdenkingen I, 25 (1923). Kuyper heeft niet 
voor niets aandacht gevraagd voor de gemene gratie in de kunst, Om Woord 
en Kerk IV, 143 (1921). De bijzondere genade maakt ook in de dingen der 
taal de gaven van de gemene gratie aan zich dienstbaar' a.w. III, 207 (1923). 
In oud-gereformeerde omgeving weet men niet van gemene gratie. "Rep in 
zulk een omgeving eens van de 'gemeene gratie'. Alles licht, man, veel te licht. 
Spreek voor, desnoods in, zulke ooren van de 'kleine vonkskens'. Als ze niet 
bijtijds zich herinneren, dat het in de belijdenis staat, dan zeggen ze: ketterij!", 
a.w. IV, 198 (1924). 
De 'verlichting' waarvan Hebr 6, 4-8 spreekt is "natuurlijk de vrucht van de 
algemeene genade", a.w. I, 218 (1924). 
Zieken genezen is gebruik maken van de algemene genade, Schriftoverden
kingen I, 156 (1926/27). 
Zonder geloof leven we bij de gemene gratie, a.w. I, 269 (1928). Er is een 
verbinding van gemene gratie en karikatuur. De Kerk I, 51 (1928). 
Eenmaal in deze periode (voorzover wij konden nagaan) heeft Schilder iets 
uitvoeriger over de gemene gratie geschreven, en wel om haar tegen Th. L. 
Haitjema's verwijt van verwereldlijking te verdedigen. Men zie Gereformeerde 
Kerkbode van Delft, 14 en 21 februari 1925, onder de titel: 'Gemeene Gratie' 
en verwereldlijking. De beide artikelen gaan overigens op de leer der gemene 
gratie niet in en zijn voor ons onderwerp verder van geen waarde. 

De eerste periode wordt afgesloten met de verschijning van Schilders 
trilogie Christus in Zijn lijden (1930). Schilder spreekt daarin nog vrij
moedig over gemene gratie. Toch kondigt een nieuwe periode zich aan. 
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Naast 'gemene gratie' wordt er van 'gemeen oordeel ' gesproken. En 
daarmee komt aan Schilders onbevangen instemming met de leer van 
de gemene gratie een einde. 

1. In Christus' voetwassing openbaart zich een liefde van Christus jegens de 
zijnen, die van boven komt. Deze liefde is geen sublimering van "een liefde, 
welke slechts uit algemeene genade is gegroeid", die opgenomen is in het 
cirkelgangsproces van ons natuurlijk leven, Christus in Zijn lijden P , 220. In 
dezelfde voetwassing openbaart Christus zich ook als Koning in een gezags
verhouding welke anders is dan "die enkel opbloeit uit de gemeene gratie". 
In het gezag van het natuurlijk leven op het terrein der gemene gratie is geen 
doorbraak, geen afdoende overwinning. "Als uit de verhouding slechts van de 
algemeene genade Christus' meerderheid opkomt, en zich handhaven moet, 
dan is Hij een mensch onder de menschen", a.w. I, 222v. Nu echter wordt 
de gezagsverhouding "van het natuurlijke leven der gemeene gratie" geheiligd 
door en dienstbaar gesteld aan het evangelie der bijzonder genade, a.w. I, 224. 
In de heling van Malchus' oor wordt de wet van het Kaïns-teken (het teken 
van bescherming, I, 419) vervuld. Tegen elk zwaard, ook tegen dat van vurige 
Petrussen is het geslacht van Kaïn beschermd. En al is Christus als de grote 
Abel geheel door God verlaten, "Hij zal niettemin aan 'Kaïn' en zijn heir 
eiken beker koud water reiken, zoolang God zelf dien 'Kaïn' in den ommegang 
der gemeene-gratie-wet opneemt", a.w. I, 420. Het Kaïns-teken "roept in de 
wereld Gods lankmoedigheid uit, want zij verdraagt Kaïn de dagen door, 
opdat hij bewaard worde (een bijbelsche gedachte is dat) tot den dag van de 
groote vergelding van den meerderen Abel zelf. Het teeken van Malchus' 
oor heeft afgekondigd de wet van de gemeene gratie, die aan Malchus en zijn 
gezelschap de volle maat toemeet, die de kracht hem vernieuwt, en den 
bloedslag hem reguleert, tot op den dag van Jezus Christus toe", a.w., t.a.p. 
Meer dan eens spreekt Schilder over de Prediker en diens thema van de 
vicieuze cirkel. Daarin komt uit hoe arm de "algemeene genade is, zoo lang 
ze los staat van de bizondere genade", a.w. II, 43. "De natuur én het bonte, 
drukke, historische menschenleven ... zijn de beide 'terreinen' van de alge
meene openbaring en genade. En deze twee terreinen zijn in den vicieuzen 
cirkel van het keer-weer-proces begrepen, tenzi j . . . Ja, tenzij? Tenzij het 
terrein van de algemeene genade wordt beheerscht door een levende en leven
wekkende macht uit de bizondere genade en tenzij het terrein der algemeene 
openbaring wordt verlicht door de bizondere, van boven af inslaande, open
baring Gods", a.w. II, 44. Wanneer Christus door Pilatus officieel en definitief 
buiten de wet wordt gesteld (gebrek aan bewijs en dan tóch kastijding toe
passen), dan ondergaat Hij de vloek erger dan eertijds Adam. "Toen de eerste 
mensch uit het Paradijs verjaagd was, toen werd zijn pad toch nog beschenen 
door de zon van Gods ontferming. Hij trok de wijde wereld in, doch vóór 
hem lag een breede historie van vele eeuwen, waarin hij wel den vloek der 
zonde lijden moest, doch waarin de gemeene gratie den vloek zou temperen, 
en nog een leven aan hem geven, dat dragelijk zou zijn, ook door de 
wetsorde", a.w. II, 407. Zélfs Kaïn heeft van dit uur van Christus de vruchten 
mogen plukken, toen hem de zekerheid werd gegeven, dat hij nimmer tot een 
exlex worden kon, a.w., t.a.p. 
De geseling, die Christus het bloed uitdrijft, wordt door Schilder vergeleken 
met de dood van Adam en Eva. "Na de zonde heeft God den mensch gezegd. 
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dat hij den dood zal sterven; God sprak de scheiding tusschen ziel en lichaam 
uit; de lichamelijke dood werd ingesteld. Maar hierin werkte reeds de evan
gelische wil Gods tot genade. Want God stelde den lichamelijken dood in, 
God schoof hem als het ware in, tusschen de eerste zonde en de verdiende 
straf, teneinde zoo een plaats te krijgen voor een historie van vele eeuwen, 
een historie van den cirkelgang", a.iv. II, 492. En even verder: "God heeft -
dat was Zijn genadewil - het bloed van Adam en Eva niet dadelijk laten 
verschroeien door den brand der helsche straf, maar Hij heeft den gang van 
het bloed van Adam en Eva na den zondeval besloten in den cirkelgang, den 
'vicieuzen cirkelgang' ", a.w. II, 493. De volle dood was verdiend. En deze 
"zou dadelijk . . . de wereld hebben doen ineenstorten, indien God niet een 
oponthoud, een moratorium, had ingesteld waardoor de vloek getemperd 
werd, en een status quo werd ingesteld, waarin God - naar Zijn tevoren 
gestelde plan - de mogelijkheid opende, om de wereld door een nieuw levens
beginsel, dat van de hérschepping, te dragen en te genezen", a.w. III , 102 
(Over dit uitstel van de dood in Gen 3, zie ook Schriftoverdenkingen I, 216). 
Kuypers indien-redenering met betrekking tot Gen 2, 17 ontbreekt dus ook 
niet bij Schilder! 
2. Er komt echter ook een bredere visie in Schilders lijdensoverwegingen aan 
het woord. Een bredere. Men kan niet zeggen: een andere. Daarvoor ontbreekt 
nog de polemiek. En daarvoor wordt nddst de 'gemene gratie' het 'gemene 
oordeel' nog niet uitdrukkelijk als noodzakelijk correlaat gesteld. De passages 
waarop wij doelen, zijn de volgende: 
De cirkelgang, waarover de Prediker spreekt, heeft een dubbele functie: "Aan 
de ééne zijde is zij een verhindering voor den vloek, die om der zonde wille 
over de wereld kwam, opdat de vloek maar niet in rechte lijn het leven van 
de wereld zou afvoeren naar beneden, naar den eeuwigen dood. In dit 
opzicht is de kromme lijn daarom het uitstel, het oponthoud, voor het straf
gericht, dat een gevloekte wereld ter helle zou voeren in rechte lijn des doods. 
En in dezen zin valt dus te spreken van de ommegangslijn van de gemeene 
gratie, negatief gesproken als weerhouding van de volmacht en van de volle 
macht van vloek en dood. Maar aan den anderen kant is de kromme lijn 
ook weer een uitstel van dkt waarachtig, ongebonden léven, dat in rechte lijn 
opvaart tot God, en tot de volle, onweerhouden zaligheid. Want de omme
gangen van ons tijdelijk leven zijn door Gods verlossingswil ingeschoven 
tusschen de eerste zonde en de uit-eindelijke straf. Ze zijn daarom een mora
torium: een uitstel van de straf, opdat God met ons komen kon tot £lf-stel van 
de straf en doorbraak van genade in den Christus. Die ommegangen worden 
daarom zóó lang volgehouden en zullen zóó lang duren, totdat het proces 
des heils, het allerspeciaalste wereldgeding van de bizondere openbarings
geschiedenis, het ééne doorgaande christologische werk van den 'dag des 
Heeren' voltooid zal zijn. En daarna zal die groote 'dag des Heeren' het 
nieuwe leven, dat nu nog zijn vermogens van zaligheid en glorie niet ten 
volle kan ontplooien, in rechte lijn zien triumfeeren en opvaren, tot zijn 
volkomen zaligheid. Daarna; niet eerder", a.w. II, 136. Zo is de cirkelgang 
van ons leven "een uitstel van den hemel, maar ook van de hel; een oponthoud 
(krachtens de 'gemeene gratie' èn het 'gemeene oordeel') zoowel voor den 
eeuwigen dood als voor het eeuwige leven", a.w. II, 137. Als uitstel van de 
eeuwige jeugd en van de volkomen zaligheid is er "in den cirkelgang des 
bloeds de droefheid van den vicieuzen cirkel". Maar daarin is óók "de blijd-
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schap en de genade, van den vicieuzen cirkel: omdat hij uitstel is van den 
volkomen dood en van het helsch bestaan", a.iv. II , 493v. 
De golving van Gods toorn stuit "op den dampkring van de gemeene 
gratie". Al komt ze er wel doorheen, ze wordt er toch door getemperd. 
Vandaar het verschil tusschen hel en aarde. Maar ook de zonnestralen van 
Gods liefde worden hier getemperd, a.w. III , 5. 
Zodra de ommegang van het cirkelleven van de tijd "zal zijn gebroken, is er 
ook de acute triomf van het nieuw gecreëerde leven, boven alle remming en 
tempering van gemeene gratie en van het gemeene oordeel uit, èn is er aan 
den anderen kant de evenzeer acute, katastrofale, doorbraak van de ver
dervende krachten, die de wereld zullen verwoesten", a.w. III, 104. 
In het hoofdstuk 'Christus ontkleed' zegt Schilder van het kleed, dat hel "aan 
den eenen kant een beteugeling van het leven en van den zegen, belemmering 
voor den volmaakten bloei der schoonheid" is. Zonder zonde zou God immers 
het schoonste van zijn kunstvormen niet hebben laten bedekken door een 
kleed. Maar anderzijds is het kleed "ook weer een genadewerk van God", 
omdat daardoor de zonde belemmerd en geremd wordt. Zo is het kleed vrucht 
der gemene gratie en ook "een verschijningsvorm van het 'gemeene oordeel', 
dat immers den opbloei der schoonheid tegenhoudt', a.w. III, 152v. 

2. De tweede periode word t ingeluid met het opstel Jezus Christus en 
het cultuurleven uit het jaar 1932 ^*^). Hier in beschouwt Schilder het 
ambt (van Christus, Adam en de christenen) als constitutief voor het 
bedrijven van waarachtige cultuur. Verder is cultuur 'tot op zekere 
hoogte' bij de ongelovigen mogelijk door de weerhouding van Christus ' 
genadekracht en Satans ontbindingskracht (gemeen oordeel en gemene 
gratie). Tevens noemt Schilder het eenzijdig om het vraagstuk van 
Christus en cultuur te typeren als een vraagstuk van 'gemene gratie'. 
Aanvulling en correctie is hier nodig. De leer van de gemene gratie moet 
tevens worden gezien als de leer van het gemene bevel, roeping, het 
gemeen mandaat. 'Grat ie ' als gunst en verwant aan het begrip van het 
geoorloofde, het toegestane, maakt de cul tuurvraag tot een vraag van : 
wat-mag-en-wat-niet-mag. Doch mógen en móeten staan niet los van 
elkaar. 

1. Over het ambt en de cultuur in Jezus Christus en het cultuurleven hebben 
wij alles wat van belang is, reeds vermeld op pag. 155vv, 165vv. 
2. De weerhoudingsgedachte, die wij ook reeds in Christus in Zijn lijden tegen
kwamen "is het geheim van de gemeene gratie (naast het gemeene 'oordeel') 
in 't vraagstuk der cultuur. Het leven is nog niet in hel- en hemel-yormtn 
uiteengegaan", Jezus Christus en het cultuurleven, 265. Onder de wet van zulk 
een regering Gods is er ook bij de ongelovigen nog van cultuur "tot op zekere 
hoogte" te spreken, a.w., 266. De restanten, de kleine overblijfselen, waarvan 
de calvinistische belijdenis "zoo geniaal-gevaarlijk" spreekt, kunnen in deze 
wereld, "krachtens het ontwikkelings- èn weerhoudingsschema, dat God in 
Christus in het christologisch proces aller historie vasthoudt, zoolang het Hem 
belieft, nieuwe cultuur-producten scheppen, producten echter, waarvan de 

" ' ) Opgenomen in Jezus Christus en het menschenleven, van H. L. Both e.a., Culem-
borg 1932, pag. 226-285. 
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mogelijkheid reeds gegeven was in de paradijswereld, en die slechts mogelijk 
zijn, omdat Christus met de wereld Zijn doel heeft en haar nog 'spaart '" , 
a.w., 267. 
Het is duidelijk, dat deze weerhoudingsgedachte nu dynamiet legt onder 
de leer van de gemene gratie. In Christus in Zijn lijden werd zij nog niet recht
streeks betrokken op de cultuur-kwestie. Ook nog niet in de derde druk van 
Wat is de helf, 92v, kort voor het bovengenoemde opstel verschenen. Maar 
thans wel. De weerhouding van de vloek, krijgt nu haar complement in de 
weerhouding van de zegen. Met het "weerhouden van den Antichrist corres
pondeert nu . . . een zich 'inhouden' van den Christus Triumphator. Ook Hij 
'Iaat' zich nog niet 'gaan', ook Hij gunt aan deze wereld . . . nog niet het 
gezicht op de volle expansie van Zijn verheven kracht. Alle wagens worden 
nog geremd, alle paarden nog beteugeld. Het oordeel wordt nog ingehouden, 
doch de genade ook, in déze wereld", a.w,, 265. 
3. Wij bevinden ons in Schilders tweede periode en daarvoor is een volgend 
citaat typerend: "O neen, wij willen geen critiek hier oefenen op dit leerstuk, 
al meenen wij dat het aanvulling noodig heeft, ten deele ook, in den vorm, 
waarin het vaak werd voorgedragen, correctie", a.w., 177. De kritiek wordt 
nog voorzichtig gesteld, al is zij van meet af aan ingrijpend. Naast de corre
latie: gemene gratie - gemeen oordeel, komt die van gemene gratie en gemeen 
mandaat. De H.Cat. zegt terecht, "dat God den mensch geen onrecht doet, 
als Hij van hem eischt, wat in het paradijs reeds hem opgelegd is, ook al 
kan hij dat niet meer doen". Maar dan "keert dit antwoord zijn scherpe 
prikkel tegen hen, die de leer der 'gemeene gratie' alléén maar zien als een 
theorie over wat ons nog aan vergunningen bij oorkonde Gods geldten is", 
a.w., 177y. Zie verder onze pag. 166vv. 

In Wat is de hemel? (1935) keert de kritiek uit 1932 terug. N u uit
voeriger ^^8) en indringender. De kritiek blijft echter nog beperkt. In het 
raam van zijn boek interesseert Schilder "speciaal dit éne punt , da t niet 
uit het begrip der 'gratie ' , als dominant in de probleemstelling, doch 
uit de geopenbaarde werkelijkheid van Gods formatie van ambtsdragers, 
en van zijn mandaatvers t rekking aan de ambtsdragers, elke redenering 
over cultuur, en waarde , doel, grenzen en tendenzen der cultuur, dient 
te worden opgezet" **^). 
Verder bestrijdt Schilder Kuypers exegese van Openb 2 1 , 24 en 26, 
over het indragen door de koningen van hun eer en heerlijkheid in het 
nieuwe Jeruzalem. 

1. De kritiek is indringender. "Inplaats van de 'kristelijke' likkebaarder, die 
óók zijn kluifje van de vette cultuurbuit in handen wist te krijgen, treedt nu 
de christelijke ambtsdrager, die eschatologische lijnen trekt naar het nieuwe 
Jeruzalem en die van 'gemene gratie' niet reppen durft zonder haar correlaat: 
de 'gemene vloek' ", Wat is de hemel? ^, 207. Met de ambtsgedachte had 
Kuypers opvatting "n6g breder, nog kosmischer, nóg meer obligerend . . . 
kunnen wezen", a.w., 210. Wat dat bredere betreft, schrijft Schilder in een 
noot: "Op zijn (Kuypers, J. D.) standpunt krijgt, dank zij de gemene gratie 

»9«) Wat is de hemelf, 204-210, 220. 
'«') a.w., 213. 
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'de kerk op aarde een plek voor het hol van haar v o e t ' . . . Volgt men de 
andere keuze-van-uitgangspunt, dan krijgt 'de wereld' nog levenskans zolang 
God bezig is, de aarde te herstellen tot volkomen effen kerkvloer. Ook deze 
gedachte is natuurlijk door dr. K. aanvaard . . ., maar ook hier ontbreekt weer 
de strenge opbouw uit één grondgedachte", a.w., 210. 
2. Voor de exegese van Openb 21, 24 en 26 verwijzen wij naar onze pag. 147v. 

In een serie artikelen over De vergelijking in de gemeene-gratie-leer 
(aug.-sept. 1937) ^* )̂ wordt de kritiek nog ingrijpender. De indien-
redenering van Kuyper vindt geen genade meer; gemene gratie en 
gemeen oordeel moeten tussen aanhalingstekens geplaatst worden, om
dat van een zeer onzekere indruk onzerzijds (anthropocentrisch, anthro-
pomorph, infralapsarisch) niet tot de gezindheid Gods geconcludeerd 
mag worden. Wetenschappelijk spreekt men dan ook anders, namelijk 
theocentrisch. 
Verder krijgt de term 'gemeen mandaa t ' — "zonder daarvan een een-
heidsterm te maken" ' " ) - voor wie naar het begin van alle ding terug
grijpt, alleenrecht. 

1. Het gewicht van deze kritiek is niet gering. In de voorafgaande jaren 
hadden Schilders bedenkingen zich voornamelijk gekeerd tegen een ego
centrische cultuurintstelling (cf. Wat is de hemel?, 206); nu maakt hij ook 
bezwaren tegen de anthropocentrische dogmatische methode: "Niet zooals wij 
de wereld 'zien', doch zóó als God ze ziet, kent, beoordeelt, en rechtens 
bepaalt, zóó is zij. De mensch is in zijn zien ijdeler dan de ijdelheid zelf", 
Ref. 17, 389. 
In nuce ligt in deze artikelen-serie van Schilder alles besloten, wat hij in de 
publicaties uit zijn deze periode zal uitwerken. Feitelijk heeft Schilder in deze 
artikelen reeds afscheid genomen van de gemene-gratie-leer. Zie verder onze 
pag. 127vv. 
2. Ook blijkt de term 'gemeen mandaat' niet meer in correlatie te staan met 
de term 'gemene gratie'. Wij kunnen ons wèl van de eerste en niet van de 
tweede term bedienen, wanneer wij teruggaan naar het begin (paradijs). Verder 
doet het begrip 'gemeen mandaat' ook geen keus uit de kwestie supra- of in-
fralapsarisme, want het is "niet opgebouwd uit onze voorstelling (cf. gemene 
gratie, J. D.), maar uit Gods openbaring", Ref. 17, 421. Zie ook Ref. 18, 3, 10. 

Deze tweede periode, die wij tot 1938 zouden willen laten duren, ken
merkt zich door kritiek, die (althans uitdrukkelijk) de leer van de ge
mene gratie nog niet prijsgeeft. H e t is de tijd, waa r in Schilder nog van 
correctie spreekt. 

In 1932 wil Schilder met zijn opstel Jezus Christus en het cultuurleven nog 
geen beoordeling of veroordeling van de gemene-gratie-leer geven: "Men 
kan een leer op zichzelf goed achten, en toch meenen, dat in de behandeling 
van een bepaald vraagstuk het uitgangspunt niet in die bepaalde leer, maar in 

" ' ) Ref. 17, 380vv. 
»•») Ref. 17, 421. 
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een andere liggen moet", Ref. 13, 138 (bespreking van genoemd opstel). In 
Wat is de hemel? noemt Schilder het onderscheid tussen Kuypers meningen 
en de zijne op het besproken punt "meer een kwestie van woordkeus en 
vooral van methode . . . dan van inhoud", a.w., 213. Aan Noordmans deelt 
hij mee, dat hij, wat Kuyper "in den grond gewild en ook in veel punten met 
zooveel woorden gepredikt heeft" van "enkele inconsequenties" wil ontdoen 
om zo met afkapping van enkele niet gave takken "den ouden boom van 
den echten Kuyper" te behouden. Kuyper is bij hem "geen kop van Jut", 
Ref. 16, 259. Schilder wil voor Kuypers grondgedachten de bodem "theoretisch 
nog wat vaster" maken dan Kuyper dat heeft gedaan, Ref. 16, 274. Zelfs met 
Schilders bestrijding van Kuypers indien-redenering acht hij "het fundament 
der populaire gemeene-gratie-theoremen" niet weggenomen, al is het waar dat 
deze redenering voor een groot deel de in omloop zijnde gemene-gratie-con-
cepties beheerst, Ref. 17, 388. 
En nog eind 1938 schrijft ds. D. Zwier over Schilders beschouwingen: 
"Dit is ons thans reeds wel duidelijk, dat Dr Schilder de gemeene gratie 
geenszins loochent.. . maar dat hij voor deze leer een breederen grondslag 
zoekt, zuiverder in overeenstemming met de Heilige Schrift", Ref. 19, 109. 

3. De derde periode kenmerkt zich door de breuk met Kuypers leer 
van de gemene gratie. Nu Schilder een eigen verklaring geeft van de 
verschijnselen van het 'goede' bij de ongelovigen, heeft hij het antwoord 
dat Kuyper hierop zocht in de gemene gratie, niet meer nodig. 
Deze periode kunnen we laten beginnen bij de eerste druk van Schilders 
Heidelbergsche Catechismus (1938-1940). Zij vindt verder uitdrukking 
in twee rectorale oraties (1942 en 1946), in de tweede druk van de 
Heidelbergsche Catechismus (1947-1953), in Schilders rede De Gemeene 
gratie op het Amersfoortse Congres (1948), in Christus en cultuur (1948) 
en in de tweede druk van Christus in Zijn lijden (1949-1952). 
De term 'gratie' als aanduiding van Gods gunstige gezindheid jegens 
de ongelovigen moet worden prijsgegeven. De continuering van de ge
schiedenis geeft immers het substraat voor bediening van Gods zegen 
en vloek belde. Het dubbele aspect van de praedestinatie krijgt In 
Schilders kritische en thetlsche beschouwingen een dominerende plaats. 

1. De eerste uitgave van Schilders Heidelbergsche Catechismus, in de vorm 
van wekelijkse bijlagen bij De Reformatie (gestaakt toen dit weekblad sept. 
1940 verboden werd), vertoont bijna reeds alle elementen, die voor de derde 
periode kenmerkend zijn. 
De gemene gratie als verklaring voor het probleem van het vele 'goede', dat 
er bij de ongelovigen nog gevonden wordt ondanks het "onbekwaam tot 
enig goed en geneigd tot alle kwaad" van zondag 2 H.C., wordt door een 
andere verklaring vervangen, a.w. I, 89vv. Deze nieuwe zienswijze, die later 
ook in de tweede druk voorkomt, hebben wij weergegeven op pag. 178vv. 
Daarmee is Schilders definitieve afscheid van de leer der gemene gratie be
gonnen. Later zal het uitdrukkelijk gezegd worden: De these van de gemene 
gratie "is in strijd met de Schrift, en de belijdenis, en dient dus te worden los
gelaten", Congres van gereformeerden (verslag, 100). De kritiek in de tweede 
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periode reeds geuit, krijgt nu scherper vorm. Heet het in de tweede periode 
nog, dat Kuyper het gevaar van verwereldlijking niet heeft miskend en daar
aan geen voet heeft gegeven, Ref. 18, 10, nu stelt Schilder, dat Kuyper "door 
zijn permanent spreken van alleen maar gratie" over leidt "tot een gevaarlijk 
cultuuroptimisme", Ref. 23, 159. 
2. Terwijl de toon in Heidelbergsche Catechismus (Ie druk) nog mild blijft, 
wordt in de twee rectorale oraties van 1942 en 1946, Twee bijdragen tot de 
bespreking der 'Gemeene-gratie'-idee (Almanak F.Q.I. 1947), vanuit de dog-
menhistorie (Augustinus, Dordtse Synode) "aan k\le gemeene-gratie-theoretici 
het mes op de keel gezet", a.w., 87. De substraatgedachte komt nu heel duide
lijk voor ons te staan, a.w., 90vv. De kritiek op de leer van de gemene gratie 
en vooral op de term 'gratie', richt zich niet speciaal meer tegen het in de 
praktijk zo gemakkelijk insluipend misbruik van deze term in vertogen over 
wat-mag-en-niet-mag (tweede periode), maar tegen het wetenschappelijk niet-
verantwoord zijn van de term 'gemene gratie' waarin het aspect van de vloek, 
het oordeel, geen plaats krijgt. "Prolongatie op zichzelf van het natuurlijk 
bestand na den val, en derhalve ook van de historie, is geen genade. Oordeel 
is ze evenmin. Doch van beide het substraat, de groote, onmisbare vóóronder
stelling", a.w., 90. De grootste bedenking tegen Kuypers boek over de gemene 
gratie is voor Schilder de titel ervan, a.w., 92. Beide lijnen van de praedesti-
natie moeten ons voor de geest staan. "Retardatie in zichzelf genade noemen is 
reeds daarom onjuist en onschriftuurlijk, wijl ze noch vloek, noch zegen, noch 
commune vloek, noch commune zegen, noch een mixtum van die beide is, doch 
alleen maar substraat van vloek en zegen als van a tot z naar Gods oorspron-
kelijken raad beheerschte componenten van de geschiedenis en van de stuwing 
der wereld in fieri tot de wereld in facto", a.w., 113. 
3. Hoe krachtig de substraat-gedachte bij Schilder doorwerkt, blijkt duidelijk 
hieruit, dat hij in de tweede periode nog van gemene gratie in kuyperiaanse 
zin wil blijven spreken naast 'gemeen oordeel', terwijl hij in de derde periode 
deze termen Anders gebruikt: 'gemene gratie' is alleen gemeen aan de gelovigen 
en 'gemene vloek', 'gemeen oordeel' is gemeen aan alle andere mensen, 
Christus en cultuur, 64v, 77. Het verschil is duidelijk: 'Gemeen' wordt in 
beperktere zin verstaan dan waarin Kuyper het gebruikte, terwijl 'gratie' en 
'oordeel' het deel zijn niet resp. van ongelovigen en gelovigen (tweede periode), 
maar nu van resp. gelovigen en ongelovigen. Het il-gemene (continuering als 
substraat) krijgt voor een ieder zijn toespitsing in genade of oordeel, die 
slechts commuun (gemeen: voor meer-dan-één) zijn. 
4. Men kan de ontwikkeling bij Schilder niet duidelijker laten zien dan door 
vroegere en latere drukken van zijn werken te vergelijken. Hoezeer de prae-
destinatie met haar dubbel aspect bepalend is geworden in Schilders denken 
over ons onderwerp, zullen we aantonen met de volgende citaten uit de 
tweede druk van Christus in Zijn lijden, die corresponderen met de passages 
uit de eerste druk, die wij hierboven hebben verzameld. Wij geven de elemen
taire veranderingen meestal gecursiveerd aan: 
Het Kaïns-teken heet nu geen "teeken van bescherming" meer, doch "een 
teeken van verlenging van zijn tijdelijke existentie, opdat die Kaïn 'als een 
schat' zou opgelegd zijn tot den dag van Gods vervaarlijk toornen. Hij moet 
zijn Kaïnsbroed nog genereeren: de Raad van God heeft dit verworpen in 
besluit, en wil het daarom wekken uit Kaïns lendenen", a.w. P , 499. 
Is Kaïn in de eerste druk "in den ommegang der gemeene-gratie-wet opge-
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nomen", thans is het de "ommegang der tijden" geworden, a.w. P , 500. Het 
Kaïnsteken roept in deze wereld wel Gods lankmoedigheid uit (Ie druk), 
"doch maakt meteen ons duidelijk, dat 't woord 'lankmoedigheid' ontleend is 
aan 't anthropopathisch woordenboek; want zij verdraagt wel Kaïn al de 
dagen, doch dit opdat hij worde 'opgespaard' (een bijbelsch beeld is dat) tot 
op den dag der groote vergelding van den meerderen Abel. Het teeken van 
Malchus' oor heeft afgekondigd de wet van de gemeene temperantie, die aan 
Malchus en aan zijn gezelschap de volle maat toemeet, die de kracht hem 
vernieuwt, en den bloedslag hem reguleert, tot op den dag van Christus 
Jezus toe: substraat van zegen- of van vloekdienst, al naar gelang het ant
woord wezen zal op de cura medicinalis, de genezingsdaad van den Man met 
zachte vingers, en daarin de ijzeren roede van het wereldgouvernement", 
a.w. P , 500. 
Het dubbele aspect van zegen- en vloekbediening, ook in Christus' arbeid, 
ontmoeten we voortdurend in de derde periode. In de tweede periode ligt de 
nadruk nog op de heils-hediening. Wij zullen dat in volgende citaten meer 
zien. 
Spreekt de eerste druk bij Christus' voetwassing nog over liefde, die uit de 
algemene genade is gegroeid in tegenstelling tot een liefde, die van boven komt, 
in de tweede druk staat de "natuurlijke trekking" in de sunousia tegenover 
de ware liefdes-gemeenschap in de koinoonia, a.w., P , 201. Zo is er ook geen 
gezagsverhouding meer, die opbloeit uit de gemene gratie, doch "uit schep-
pingsgaven", a.w. P , 204, 205. 
De vicieuze cirkel bij de Prediker houdt Schilders aandacht geboeid, maar 
van algemene genade is geen sprake meer. "De natuur èn het bonte, drukke, 
historische menschenleven" staan er nog, maar de daarmee corresponderende 
"algemeene openbaring en genade" zijn beide verdwenen, a.w. I P , 53. 
In de passage over Christus, door Pilatus tot exlex verklaard, lezen we niet 
meer van een vloek, door de gemene gratie getemperd, die het leven van 
Adam dragelijk maakt, a.w. IP , 468. Ook wordt de Kaïn, "die vruchten mag 
plukken", tot een Kaïn, die zijn vogels laat "nestelen in het loover van den 
boom der op de Christus-verschijning aangelegde rechtsordening, houdende 
alle vleesch in de getempereerde balance - of - powers", a.w. I P , 469. 
Van de dood, die na de val voor de mens wordt ingesteld, zegt de eerste 
druk, dat hierin de evangelische wil van Gods genade werkte. Maar de tweede 
druk schrijft: "Wel werkte ook hierbij reeds Gods evangelische genadewil. En 
tevens zijn heilige toorn, die straffen wilde onder aspect van de genade; 
straffen hén, door wie de in Christus aan alle menschen verschenen genade 
zou verworpen zijn. Hij stelde den perforatie-dood in. God 'schoof' (aan
halingstekens!, J.D.) hem als-het-ware in, tusschen de eerste zonde en de 
volkomenheid van de verdiende straf, teneinde zoo een plaats te krijgen voor 
de historie veler eeuwen, een historie met het pleit van zonde en genade, een 
historie als substraat voor bediening van genade en van vloek-over-haar ver
werping", a.w. I P , 543v. 
God heeft het bloed van Adam en Eva niet dadelijk laten verschroeien. Dat 
was zijn genadewil, zegt de eerste druk. Dat was zijn genadewil èn oordeelswil, 
zegt de tweede druk, a.w. IP , 545. 
Spreekt de eerste druk, II, 136 van het "uitstel, het oponthoud, voor het 
strafgericht, dat een gevloekte wereld ter helle zou voeren", nu noemt 
Schilder dit een "indruk van een zeker uitstel", a.w. I P , 168. "In werkelijk-
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heid, van Gods zijde gezien, staan uiteraard de zaken precies omgekeerd: 
omdat God den tijd nog niet een einde stellen wil, daarom laat Hij den aan 
natuurlijke ordinanties gebonden cirkelgang van het historisch leven, voor
zover hij daarin op te merken valt, blijven totdat de Verelddruiven' rijp 
gestoofd zijn', a.w. I P , 168. 
In de geschiedenis met haar cirkelgang maakt God "plaats voor den Christus 
en de heilshistorie", zegt de eerste druk, om dan te vervolgen met de opmer
king, dat "van Gods kant gezien. . . de kromme wegen lumineus (zijn): de 
genadewil heeft ze ontworpen, om de wereld te behouden in den vrede 
Christi", II, 138v. De tweede druk echter luidt als volgt: "Maar van Gods 
kant gezien, zijn ook die kromme wegen lumineus: de wil van God om zich 
in Christus te verheerlijken in of aan juist zooveel menschen als Hij in het 
aanzijn roepen zal, die wil heeft ze ontworpen, en bewaakt", a.w. I P , 170. 
De verschillen springen in het oog: Het woord "heilsWmont" wordt in deze 
context niet meer genoemd; in plaats van de behoudenis der wereld spreekt 
Schilder van God, die zich in Christus verheerlijkt in verkiezing èn ver
werping van individuen; terwijl in de derde plaats de wil Gods nu (vanzelf
sprekend) niet meer als genade-vrW (alleen) gekwalificeerd wordt. 
De ommegangen van ons tijdelijk leven worden niet meer ingeschoven, zoals 
de eerste druk zegt, II, 136, maar lijken dat te zijn, a.w. I P , 169; zoals ook 
hemel en hel niet uitgesteld zijn, maar op ons slechts die indruk maken, a.w., 
t.a.p. 
In de vicieuze cirkelgang ligt, volgens de eerste druk, ook blijdschap en 
genade, "omdat hij uitstel is van de volkomen dood en van het helsch bestaan", 
II, 493v. De tweede druk beperkt deze blijdschap en genade over wat uitstel 
lijkt, tot hen, die in Christus zijn, a.w. I P , 545v. 
Het is jammer, dat Schilder deel III van zijn grote werk niet meer heeft 
kunnen geven in tweede druk, zodat wij de door ons geciteerde passages 
uit dit deel nu ook niet kunnen vergelijken met de eventueel 'gecorrigeerde'. 
5. Wij zullen korter stilstaan bij de veranderingen, die Christus en cultuur 
(1948) te zien geeft, vergeleken met het daaraan als eerste druk ten grondslag 
liggende Jezus Christus en het cultuurleven (1935). Wij lezen in deze tweede 
druk van de weerhouding, die eigen is aan de tijd, a.w., 61v, over continu
ering als substraat voor bediening van zegen en vloek, a.w., 62vv, over 
sunousia en koinoonia, a.w., 76v, over temperantie en tempering, a.w., 78v. 
Gedachtengoed, dat in het opstel uit 1935 nog niet voorkomt. 
Wat ons in deze vergelijking echter bijzonder interesseert, is de andere teke
ning, die van Christus' arbeid gegeven wordt. In het opstel uit 1935 wordt 
gezegd, dat Christus "door Zijn Heilige Gees t . . . de door Hem gekochte 
arbeidsgemeenschap en ambtsgemeenschap Gods (wil) toebereiden tot den 
arbeid en den dienst van God", a.w., 250; in Christus en cultuur krijgt de 
toebereiding een dubbel aspect: Christus bedient de eeuwige dood als "Chris-
tus-vonnis-van-doem aan wie in hun historisch bestaan van Zijn rechtsbeslis
sing zich vervreemden (waartoe zij ook 'gezet' zijn) èn Hij bedient het 
eeuwige leven "als Christus-vonnis-van-vrijspraak aan wie in hun historisch 
bestaan aan Zijn rechtsbeslissing vertrouwend zich overgeven (waartoe zij 
ook 'gezet' zijn)", a.w., 45. De Heilige Geest komt dus twee dingen doen: 
In de cultuurwereld "de druiven der aarde rijp stoven om vertreden te worden 
in den wijnpersbak van Gods toornbediening" èn (cf. 1935) de door Christus 
gekochte arbeidsgemeenschap en ambtsgemeenschap Gods toebereiden tot de 
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arbeid en de dienst van God, a.w., t.a.p. Werd in 1935 "een historie ingescho
ven van vele eeuwen", waarin God plaats maakt "voor Christus' heilswerk", 
Jezus Christus en het cultuurleven, 259, nu ontmoeten we de Christus "als 
Heiland-Verlosser èn als Heiland-Rechter". Om Zijnentwil wordt een historie 
'ingeschoven' (let op de aanhalingstekens, J.D.). Maar "dat kan nu . . . niet 
bedoelen: om der wille alleen van Zijn heilswerk (c.q. om der wille alleen 
van de uitverkorenen). Het moet betekenen: terwille van Zijn dubbele betee-
kenis: als Heiland-Verlosser èn als Heiland-Rechter", a.w., 66. Ook in de 
christologie komt uit, hoezeer Schilder op de dubbele praedestinatie nadruk 
heeft gelegd. 
6. Voor een volledige correctie van de eerste druk van "Wat is de hemelf heeft 
Schilder geen tijd meer gekregen. Slechts het eerste en een gedeelte van het 
tweede hoofdstuk, beide voor ons onderwerp niet belangrijk, heeft hij gecor
rigeerd. Wij hebben dus geen vergelijkingsmateriaal. Maar hoe duidelijk toch 
het verschil is tussen Schilders tweede en derde periode, kan heel mooi ge
ïllustreerd worden met een citaat uit genoemd werk, dat we dan moeten 
leggen naast wat Schilder in de derde periode {Heidelbergsche Catechismus, 
2e uitgave) heeft geschreven over het noachietisch verbond. Zie onze pag. 
137 V. In Wat is de hemelf lezen we over het 'natuurverbond', dat het tot 
een fase van het genadeverbond is geworden. "Dit was universeel, zocht 
de mensheid, als de saamvergadering aller waarachtig levenden. En aan de 
arbeid van die saamvergadering nu maakt God in het natuurverbond alles 
ondergeschikt; heel de 'natuur' wordt in de wasdom, de opbouw van Gods 
ontworpen nieuw-Jeruzalem betrokken. Ze wordt de werkvloer Gods, opdat 
Hij zijn kerk-vloer eens zou kunnen leggen", a.w. 187v, (curs. van ons). Hier 
spreekt Schilder alleen van het ^ei/iaspect; in de derde periode gaat dit niet 
meer zonder er het onheils&s^tci aan toe te voegen. Ook al blijft de aanduiding 
van het noachietisch verbond als fase van het genadewerhowd gehandhaafd, 
zoals wij gezien hebben. 
7. Het spreekt vanzelf, dat wij voor onze uiteenzetting van Schilders ge
dachten in hoofdstuk II A de gegevens voornamelijk ontleend hebben aan zijn 
geschriften uit de derde periode, en dan vooral aan de tweede uitgave van 
zijn Heidelbergsche Catechismus. Er is een duidelijke groei en een duidelijk 
verschil in perioden aan te wijzen. Die duidelijkheid maakt het ons ge
makkelijk van hoofdstuk II A te zeggen: zo spreekt Schilder en van II B: 
zo spr4k hij. 
Ook in de derde periode komt het voor, dat Schilder nog van genade in 
algemene zin spreekt waar we dit niet meer zouden verwachten. C. P. Plooy, 
Contact, 2e jg. no. 8, pag. 5 heeft terecht de vinger gelegd bij een passage in 
De openbaring van Johannes en het sociale leven, 3e druk, 1951, pag. 305. 
Daar wordt gezegd, dat de ontbinding van het leven in Babel "eerst nog werd 
tegengehouden door de genade van die God, op wie Babel vloekte" (curs. van 
ons). Kennelijk is dit gedeelte aan Schilders controle ontsnapt, zoals ook 
Plooy veronderstelt. 

§ 13. Van de eerste naar de tweede periode. 

"Zolang wij — politieke en sociale leiders incluis - niet terugkeren tot 
het verdragen van het absolute woord, is ons werk aan ' t verwereld
lijken, krijgen we geen christelijke werken - doortrokken van ' t zuur-
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deeg - maar werken van christenen; en ' t eind is een christendom, da t 
vreemd staat te kijken, als z'n morgenlied gezongen wordt : een klank 
uit een vreemde were ld" ^'"'). 
H e t absolute woord — nodig in een situatie van verwereldlijking: Wie 
kan zich, dit citaat van Schilder uit 1929 lezend, er nog over verbazen, 
dat hij enkele jaren later, van Erlangen naar Rot te rdam getogen om 
de copie voor Jezus Christus en het cultuurleven aan een stenografe te 
dicteren *^i), over dit onderwerp ook waarlijk absoluut spreekt? In een 
tijd, waar in "het gereformeerde kleed van de motten gegeten" 
wordt? »̂ 2) 
Het absolute woord — Daarom moet de ' a an p ak ' van cultuurvragen 
anders worden dan bij de gemene-gratie-leer: H e t mandaat en de ver
schrikkelijkheid van het cultuurvraagstuk komen voor onze aandacht 
te staan. 
In een situatie van verwereldlijking - Daar in zal "om der wille van de 
christelijke, d.i. van de eigenlijke cultuur, met alle kracht gewerkt 
moeten worden voor de kerk, voor het lichaam van Christus" ^'^), om 
het echt menselijke te behouden. 

1. Schilder heeft kort na de verschijning van Jezus Christus en het cultuurleven 
in De Reformatie een artikel geschreven om uiteen te zetten, wat er 'achter' 
zijn genoemde opstel 'stak'. Dit artikel (De 'aanpak' van cultuurvragen bij de 
'gemeene-gratie-leer', Ref. 13, 138v) is o.i. het schoonste dat hij ooit over deze 
materie geschreven heeft. Wij leren uit dit boeiende artikel niet alleen een 
geniaal schrijver, maar bovenal een profeet kennen, die een boodschap had 
voor zijn tijd. Een boodschap, die geen repetitie van de leer van de gemene 
gratie kon zijn. Alles wat later aan kritiek geleverd zal worden op deze leer 
en zo sterk het stempel draagt van de geleerde theoloog, ontspringt aan deze 
boodschap van de diepborende profeet. Een profeet, die zelf niet vermoed heeft 
hoe explosief het opstel in de kerkelijke situatie van zijn dagen zou werken. 
Veel later heeft hij eens geschreven, dat hij "in argeloosheid" het thema 
'Christus en Cultuur' had besproken, Ref. 23, 353. Maar het is dan wel de 
argeloosheid van de man, die (naar een bekend beeld) de klok moet luiden, 
om dan zelf te schrikken van het lawaai dat hij teweegbrengt. 
Moet luiden. Want het gaat, volgens Schilder, niet goed met de aanwending 
van Kuypers leer in het cultuurvraagstuk. Er wordt ('in onze kring') 
dikwijls zo geredeneerd: "God heef t . . . ons nog zooveel goeds overgelaten. 
'Nog'. Hij heeft de wereld nog niet geheel aan het verderf prijsgegeven. 'Nog'. 
Hij heeft de zonde en de vloek nog geremd. 'Nog'. Hij heeft den satan nog 
gebonden. 'Nog'. Daarom mogen wij nog veel goeds genieten. 'Nog'. Wij 
hebben nog kunst en wetenschap, wij hebben nog handel en vertier, wij 
mogen nog op reis, wij hebben nog een breede strook, waar de wereld met 
ons en wij met haar nog een heel eind kunnen meegaan. 'Nog', en nóg eens 
'nog'" , Ref. 13, 138v. Maar wie zo redeneert, vervalt gemakkelijk in de 
casuïstiek ("hoever het 'nog'-nèt gaan kan, wat er 'nog' net bij door kan"). 

"0) De Kerk I, 97, uit Ref. 10, 45 (1929). 
»") Ref. 23, 353. 
»") De Kerk I, 111, uit Ref. 11, 338 (1931). 
" ' ) Jezus Christus en het cultuurleven, 280. 
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Als wij ons echter door God "aan zijn nooit ki te maken wérk gezet weten, 
dan komt de zaak heel anders te staan. Dan hebben we de handen vol. 
In plaats van het 'nog' van de aan den voet van den berg slapende farizeeërs 
(met hun casuïstiek, J. D.), komt dan het verbijsterende, neerslaande 'nog-niet' 
van Christus, die den berg beklimt, en daar leert van het koninkrijk der 
hemelen". Hij "heeft in die bergrede de heele nog-casuïstiek weggeblazen; de 
schriftgeleerden wisten precies, wat er 'nog' op door kon, zou een geval van 
huiselijke ellende 'nog'-nèt geen echtbreuk heeten, zou een eed-formule 'nog'-
nèt wettisch zijn. Christus evenwel plaatste al die 'nog'-tactici onder den druk 
van het absolute (! J. D.). De begeerte tot de vreemde vrouw was reeds echt
breuk, er was dus geen één, die er 'al' was, ieder zei nu ineens, ik ben er 
'nog-niet'. En de eedzweerders hooren ineens zeggen, dat er niets boven 'ja' 
en 'neen' mag gaan, dat m.a.w. dus het gewone 'ja' en 'neen' nèt zoo extra-
zwaar-geladen moet zijn met Gods lood-gewicht als hun voor extra-ordinaire, 
aparte 'gelegenheden' gereserveerde eeden. M.a.w., dat het ordinaire en het 
extra-ordinaire precies hetzelfde moeten zijn, dat er feitelijk geen 'lichtere' 
èn 'zwaardere' gevallen tegen elkaar af te wegen zijn. Ieder zegt nu: ik ben 
er 'nog niet' ", a.w., 139. 
De betekenis van deze woorden voor de cultuur laat zich raden: "Het is 
alvast nu nooit meer de vraag, wat er 'nog net' bij door kan (alzoo vragen de 
farizeeërs ook), maar de kwestie komt dadelijk zóó te staan: Wat heb ik nu 
al van al die cultuur gezien, hoeveel heb ik er tegenover en er in gedaan als 
dienaar van God? Inplaats van de geestelijke lekkerbek-methode, waarbij 
ieder in een hoekje kruipt met een paar kluifjes van den vetten cultuurbuit 
tusschen de tanden - fragmentjes van het genot-leven dus - komt dan de 
ambtsdrager, die lijnen trekken moet, eer hij van wal steekt, die geen frag
menten van het leven, maar het leven zelf onder de oogen moet zien, en dan, 
met een zucht van er nog-niet-te-zijn, aan zijn doel methodisch te werken 
begint, omdat hij het geheel heeft overzien met de ambtsregelen voor zich", 
a.w., t.a.p. De 'nog'-redenering is die van reactie (reminiscenties van het oude 
paradijs), terwijl alle vergunnmgen en alle orders gedateerd zijn en "wij daar
om met de heden presente wereldmogelijkheden hebben te werken om te komen 
tot de groote toekomst van Christus". Reeds in het paradijs was de mens 
'pelgrim'. "Ook daar was er geen 'genieten' van een erfgoed-van-gister, maar 
het was genieten-en-werken-tegelijk in en met alles, wat 'v^n' gister 'óver' 
heden mee moest genomen worden 'naar' morgen, opdat God ermee gediend 
zou zijn, en in Diens vreugde de cultuurmensch ook genieten zou", a.w., t.a.p. 
En die datering is gebleven. Want God heeft, "o genade, o schrik, de historie 
'nog' gelaten. Hij heeft de wereld verhinderd stuk te breken op de eerste 
zonde. Dus heeft Hij het bestaan ons gelaten, want wij hebben Zijn werk 
te doen". De cultuurkwestie wordt telkens gesteld als die van 'wat mag en 
wat niet mag'. Maar mogen en moeten zijn niet te scheiden. "En daarom moet 
niet de 'gemeene gratie' ons uitgangspunt zijn, want het woord 'gratie', zelfs 
nog afgedacht van de misverstanden, is hier te eenzijdig. Het beteekent ten
slotte toch maar 'genade', 'gunst'. En het paradijs is geen kwestie van 'gunst' 
alleen, het is evenzeer een kwestie van opdracht, bevel, gebod", a.w., t.a.p. 
Maar als Gods opdracht, zijn mandaat, gehandhaafd is, dan is "meteen de 
'verschrikkelijkheid' van het cultuurvraagstuk weer voor de aandacht ge
plaatst. Het verbaast me altijd, dat de menschen de cultuur zoo 'fijn' vinden, 
zoo'n ding van 'hebben' en 'genieten' (mogen!). Is het zoo fijn? Maar het 
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blijkt een zware Last, cultuur-te-drijven, zoodra men daar af is van zijn 
kluifjes-smikkelen... Is er een zwaarder ding, dan cultuur te doen?", a.w., 
t.a.p. (curs. van ons). God doet de mens geen onrecht, dat hij van hem eist 
wat hij niet meer doen kan; maar "wij hooren niet meer den diepen snik, die 
in bovengenoemde catechismusvraag bovenkomt. . . God doet geen onrecht, 
als Hij dit 'nog' van ons eischt. 'Nog'! Het ambt is er 'nog'. De gratie ver
minderde, het imbt bleef onverminderd. 'Nog', - dat krijgt nu pas zin. Wie 
het woordje 'nog' hanteeren wil, die doe het goed: het ambt is niet verminderd, 
wèl de gratie", a.w., t.a.p. 
Het laat zich verstaan, dat behalve het woord 'gratie' ook het bijvoeglijk 
naamwoord in gemene gratie nu onder vuur moet komen: "Zoodra cultuur 
ophoudt 'gratie' te heeten, maar weer dienst wordt, is het sprookje der ééne 
gemeene-gratie-cultuur verdwenen. We hebben dan geen 'gemeene' cultuur, 
maar we krijgen dan, wat we hebben moeten: een christelijke cultuur tegenover 
het cultuurbederf, dat in de wereld is". Van een soort neutraal terrein tussen 
de fronten, waar we af en toe kunnen pauzeren en 'uitrusten', kan geen sprake 
zijn, a.w., t.a.p. Cf. ook Wat is de hemelf, 206-208. 
2. Absolute woorden voor de cultuur: mandaat i.p.v. gratie; het 'nog-niet' en 
de verschrikkelijkheid van het cultuurvraagstuk i.p.v. het nog-nèt der ego
ïstische casuïstiek; een christelijke i.p.v. een 'gemene' cultuur. Deze krachtige 
taal komt niemand vreemd voor, die Schilder rond 1932 over de kerk hoort 
spreken. Het verband tussen kerk en cultuur is hier niet gezocht, maar door 
Schilder heel duidelijk gelégd. "Neem de kerk weg, en het rijk Gods hangt 
in den nevel. Zet Gods koninkrijk in den nevel, en de Christus is verzaakt 
in de cultuur". De kerk alleen verbindt de gelovigen "tot een onverbrekelijke 
gemeenschap, en leert de normen voor alle levensverbanden, ook buiten de 
kerk", Jezus Christus en het cultuurleven, 279. Neem de kerk weg, "en het 
waarachtig humane wijkt, en het op zijn ruïnes pochende humanisme keert 
terug, a.w., 280. 
Geen wonder, want de kerk is immers de nieuwe mensheid. De Kerk I, 375vv; 
Schriftoverdenkingen II, 117v, waarbinnen alle rijkdom van natuurlijke aanleg 
alleen kan en zal ontplooid worden, Schriftoverdenkingen I, 446. 
Schilders kerkstrijd krijgt zo brede allures: Hij vecht voor de goede belijdenis 
omtrent de kerk, opdat de kerk 'vuurhaard' zal blijven: Uit de kerk "moet 
de vuurhaard van gehoorzaamheid, dus óók van den zuiveren cultuurgloed, 
over de wereld heenlaaien", Jezus Christus en het cultuurleven, 279. Vandaar 
Schilders felle aanval op hen, die de kerk liefst zien verdwijnen in een slop. 
"Waar het Verkeer raast, daar komen de mensen, die tobben over de vraag, 
hoe zij zullen léven. Het slop, mitsgaders het hofje, - dadr zitten, en hurken zij, 
die zich zoetjes aan praepareren op het sterven". De Kerk I, 142. De kerk is 
echter geen 'Heils-anstalt', waarover men als volgt kan redeneren: "Voor het 
opvullen van onze preken bewaren wij de calvinistische dogma's. Mooi werk, 
niet waar? Maar voorts kennen wij nog endere terreinen, b.v. het politieke, 
aesthetische, wetenschappelijke, sociale, waar wij een strikte neutraliteit be
trachten. Laat de 'kerken' maar zeggen, ieder aan eigen leden, hoe die leden 
de gewisse kenmerken des geestelijken levens in hun binnenste kunnen ont
dekken", a.w. I, 143v. 
Wij mógen echter niet in sectoren werken; de kerk is geen internaat, waarvan 
de reglementen niet naar buiten werken, a.w., 145, 147. In Gods naam moeten 
haar ramen weer opengezet en haar stem met macht verheven worden naar 
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de politieke, aesthetische, wetenschappelijke en sociale buren toe!, a.w., 145. 
"Wat schuilt gij dan in het donker weg, gij kerk^ Wat laat ge u door huma
nisten en sectariërs wijsmaken, dat de kerk een clubje wezen kan, een ding in 
het wereldslop, 20 helemaal niet menselijk, of humaan, zo helemaal niet 
brééd?", a.w. 160. Alles staat op het spel: "Om Gods wil, - laat uw kerk
begrip niet in den nevel komen, want dan is alles, alles wèg. Ook in het Rijk 
Gods", a.w., 196. 
Hoe frappant de overeenkomst tussen Schilders strijd voor een christelijke 
cultuur en zijn strijd voor de ware kerk is, kan hieruit blijken, dat hij aan 
beide fronten "het funeste woordje 'nog' " te lijf gaat. Enige tijd voor zijn arti
kel De 'aanpak' van cultuurvragen bij de gemeene-gratie leer, schreef Schilder 
over De vergelijkende methode. Het funeste woordje 'nog', dat over de kerk 
handelt, Ref. 13, 18v. Zie De Kerk I, 202-210. Waar is van kerk sprake? Men 
kijkt rond "in zijn omgeving. Hier is de kerk, waartoe men zelf behoort. 
Ginds is een instituut, dat er bijzonder veel op lijkt. Men gaat dan ook 
vergelijken. De Christus wordt er 'nog' gepredikt. Bij den doop wordt 'nog' 
de goede formule gebruikt. De Heilige Geest doet er blijkbaar 'nog' bekerings-
werk . . . Er zijn 'nog' veel goeie dominees, die het een mens getrouw aan
zeggen". De conclusie is: "laten we dan overal, waar dat woordje 'nog' 'nog' 
op zijn plaats is, dan 'nog' maar van 'kerk' spreken". De Kerk I, 204. 
Ook hier wijst Schilder deze nog-redenering (als reactie, cf. boven over het 
woordje 'nog' en de gemene gratie) af: "Men mag de 'kenmerken' der kerk 
(statische gegevenheden, zodra ze geïsoleerd zouden zijn) niet isoleren van de 
levende, presente, actuele, uit den hemel tot de aarde komende, dagelijks zich 
vernieuwende dynamische daad van den verhoogden Christu'", a.w. I, 205. 
De kerk is geen statische grootheid, doch trekt mee met de levende Christus. 
En waar men deze beweging niet meer meemaakt, moet van een golf in een 
busje gesproken worden: "Doe ik een golf in een busje, isoleer ik die golf, zet 
ik die golf ergens, waar ze niet hoort, is het dan geen golf meer? Ieder voelt, 
dat dit dwaze vragen zijn. De golf hield al op golf te zijn, toen ze in het 
isolerende busje ging". Zo "gaat het levende water van de door Christus 
gegraven bedding in een kanaaltje over". Het is water, "maar de dynamische 
kracht van Christus, den Levende, die naar Zijn wil vergadert, niet naar 
den wil van Thomas, Luther, Calvijn, De Cock, Kuyper, Van Lingen, die is 
óók zichzelf, en laat zich nooit op een zijpaadje dringen, a.w., 206v. Men 
kan niet alle voorhanden instituten 'zegenen' krachtens "de zoveelste verdun
ning van 'kenmerken', die er 'nog' zijn. Want men kan de wijn-in-het-iiat wel 
verdunnen, maar niet de wijn-in-de-£ir«ï/; daar zit het leven in", a.w., 209v. 
3. Wij hebben in onze studie geen beoordeling te geven van Schilders kerk
begrip. Maar wij hebben wel te wijzen op de achtergrond van zijn verzet 
tegen de gemene-gratie-leer. En dan komen we vooral terecht bij zijn 
belijdenis omtrent de kerk. We kunnen het zo stellen: Waar over de bijzondere 
genade verkeerd gedacht wordt (kerk in het slop, pluriformiteit), daar is 
voor de cultuur, die men onder de algemene genade rangschikt, geen toekomst. 
"Algemene genade is minder dan bizondere genade. Het is gruwelijk opper
vlakkig, als iemand, zonder te vragen, of hij in zijn speciaalste levensover
tuiging Gods zegen ontvangt, zich vergenoegt met te constateren: ik deel met 
anderen in een algemenen zegen. Want het is een levenswet, dat krachtiger 
en persoonlijker leven ook meer en meer zich verbizondert, iets eigens heeft. 
Het genadeleven verrijkt deze algemene levenswet nog. Teruggang naar de 
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algemene dingen - om daarin den 'zegen' te zien, is dus arm, schuldig, irreli-
gieus. 'Vettigheid der aarde' en groei en een groot getal zijn zowel aan Jakob 
als aan Ezau beloofd; en o wee, wee nu over Jakob als hij gaat zeggen: ik heb 
met Ezau vet en most en een groot getal; daarom heb ik den zegen: te Deum 
laudamus. Neen - Jakob moet den Jakohs-zegen hebben: hij moet Gods 
zegen hebben en geloven in zijn allerbizonderste roeping: Israel te zijn", a.w. 
I, 78v. 
De terminologie zal later wat anders luiden dan in dit citaat uit 1929, maar 
de zaak blijft: "Laat ieder persoonlijk in de kerk zijn levens-sterking, leven-
wekking, harts-vernieuwing ontvangen uit Gods bizondere genade, en laat 
hem vandaar uitgaan naar het brede terrein van het koninkrijk der hemelen. 
De deuren van de kerk staan naar alle vier zijden wijd-open, open naar het 
rijk der hemelen. Maar de kerk is wat Anders dan dat rijk zelf; en niemand zal 
dat rijk met effect . . . kunnen dienen, tenzij hij begrepen heeft, en gegrepen 
heeft, wat in de kerk hem gegeven en ook opgelegd werd door God", a.w. I, 
196. Schilder constateert hoe velen "iedereen schouderophalend voorbijgaan, 
die nog over het kerkbegrip, en over zijn absolute betekenis blijft praten. 
Ze vinden het gezeur; en buitengewoon 'onefficiënt'. Maar wij menen, dat 
de efficiency van de personen onmogelijk is in het rijk der hemelen, tenzij de 
personen in de kerk hun 'accu' hebben geladen bij God-Jahwe", a.w., t.a.p. 
Waarlijk, het waren voor Schilder geen futiliteiten, waarover hij polemiseerde 
met De Rotterdammer, De Kerk I, 61-100; met W. J. Kooiman over het 
Deventer interkerkelijk evangelisatie-comité, a.w., 161-179; met de christelijke-
gereformeerden over hun bestaansrecht na 1892, a.w., passim; met Hepp over 
de pluriformiteit, a.w., 303-359; 384-445; en met de hervormden over 1834, 
Ons aller moeder anno Domini 1935. Hij vocht voor reformatie van de kerk, 
opdat de 'Vocativus van de Reformatie' uit Micha 6, 8: "Hij heeft u bekend 
gemaakt, o mens, wat goed is . . . " gehoord zou worden. Als Micha daarin 
"tot reformatie roepen wil, dan zegt hij niét: hoort toe, gij Israëlieten, gij 
kinderen van David, gij zaad van Abraham. Zeker, dat kan hij óók zeggen 
Maar al die vocatieven gaan terug tot dezen énen: o mens", De Kerk I, 376. 
Nader uitgelegd: "Het zit tenslotte, in laatster instantie, niet in het 
jpecJaaZ-israelietische: offers, tempel, schaduw. Want al zit het daar op 't 
ogenblik wel degelijk in, dat kan slechts daarom alzo zijn, wijl in dit alles 
God van u vraagt de zuivere menselijkheid", a.w., 1)77. Schilder heeft voor het 
speciale gestreden om het algemene te behouden. In verband met ons onder
werp: hij heeft de kerk verdedigd terwille van de ware cultuur. Die twee zijn 
onverbrekelijk verbonden. Waarbij de richting vastligt: Van de kerk naar de 
cultuur. Met als voor de hand liggende consequentie, dat niet de 'algemene', 
doch de 'bijzondere' genade de richting van het cultuurvraagstuk moet 
bepalen. Jezus Christus en het cultuurleven - de titel van het opstel is een 
voltreffer. 

§ 14. Van de tweede naar de derde periode. 

Schilder heeft in de derde periode theologisch vanu i t de dubbele prae-
destinatie gelijke aandacht gevraagd voor de toorn Gods naast de ge
nade Gods. Deze theologische vormgeving, waar in op de genade en de 
toorn Gods gelijke nadruk valt, vonden wij zo niet in vroeger jaren. 
Toch loopt er wel een lijn van vroeger naar later. Schilder heeft van 
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meet af aan op de realiteit en de ernst van Gods toorn gewezen. 
"O God, Gij zijt een vreeselijk God!"*^*). Hij is de schrijver van 
Wat is de hemelf, maar ook van Wat is de hel? Over de toorn en de 
vloek Gods in het lijden van Christus heeft hij als geen tweede ge
sproken. 
Ook hier vormt Schilders profetische waarschuwing tegen "ons heden
daagse verslapte christendom" ^̂ )̂ de achtergrond van wat hij in de der
de periode thetisch tegenover de leer van de gemene gratie stelt. Wil de 
kritiek op de theoloog Schilder billijk zijn, dan mag wat de pastor en 
profeet Schilder gezegd heeft, niet buiten beschouwing blijven. 
Het oordeel van G. C. Berkouwer, dat Schilder "in z'n argumentatie 
vrijwel geheel afhankelijk is van Hoeksema's jarenlange polemiek sinds 
1924" ^'*), kunnen wij niet aanvaarden. Beïnvloeding (die er zeker is) 
houdt nog geen afhankelijkheid in. Begrip voor de continuïteit in 
Schilders denken belet ons deze grote theoloog in zijn kritiek op de 
gemene gratie te degraderen tot een tweederangs figuur. 

1. Men moet Schilders behandeling van de 'feeststoffen' lezen, om te weten 
hoe indringend hij voortdurend op de toorn Gods gewezen heeft. Pinksterfeest 
en wereldgericht zijn één. De "toorn van God is altijd een grote toorn; wie 
durft daar van meer of minder spreken bij een maatlozen God, die te allen 
dage toornt? Zo is het dan heden een dag van Gods groten toorn; doch dïln 
is die dag ook de grote dag des Heeren, de grote dag van zijn groten wereld
brand!", Preken I, 368 (1923) Cf. Licht in de Rook, 117v. De Heilige Geest 
komt niet alleen met zijn hefdeyuui, doch ook met zijn toorwebrand, a.w., 
374. Het Kerstfeest "met al zijn zachtmoedige vriendelijkheid, en zijn stichte
lijke verpakking, is gewoonlijk niet genoeg 'geladen' met eeuwigheidsgoed. 
Men behoeft nog niet een prediker te zijn van de 'spanning' of van de 
'paradox' of van de 'crisis' om zichzelf te plaatsen voor de vraag, of. . . 
ook zijn feestviering... en zijn kerstgenot. . . niet bloot en schamel worden, 
als men daar eens af ging trekken: zooveel procent huiselijkheid, zooveel 
procent aesthetisch genot, of gewoonte, of suggestie, of wat dan ook". Want 
men vergeet, dat men eet van Gods tafel en dat het zeer moeilijk is "bij Hem 
te gast te gaan. Want wij moeten breken met onze gewone taxatie der dingen. 
Wij moeten begrijpen, dat het alledaagsche bij Hem, die 'te allen dage toornt' 
(Ps. 7) en die 'Zijn goedertierenheid (gelijk Zijn toorn) allen morgen nieuw' 
maakt, (Klaagliederen) het wonder is", Om Woord en Kerk I, 248 (1927). 
De secularisatie "van ons christendom begint niet bij schouwburg of bioscoop; 
die vangt gewoonlijk aan bij de stichteHjke uren, waarin wij accenten zetten, 
waar God ze niet plaatst". Men hoort van "de mooie ster, en de krib, en de 
schaapjes, en de herderkens, en de leutige, gemoedelijke kerstverkleinwoordjes, 
ach ja. Maar de krijgsmuziek, en de donder der openbaring, en de menigte 
des hemelschen heirlegers (een oorlogsterm!) die is er allereerst, genoeglijk 
zusje van weldadigheid!", a.w., 249. Onze stichtelijkheid heeft behoefte "aan 
een spelbreker, opdat wij leeren spelen voor Gods aangezicht", a.w., 250. Een 
kerkelijk feest is geen moratorium in de oorlog. "Juist de feiten in de religie 

"*) Om Woord en Kerk I, 251 (1927). 
^'"j Schriftoverdenkingen I, 359. 
"') G. C. Berkouwer, De Voorzienigheid Gods, 93. 
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zijn de groote momenten van den heiligen oorlog, dien God in de wereld 
voeren zal, tot den dag toe, waarop Hij het vrederijk zal stichten en de 
overwinnaars zal oproepen tot het feest, dat halleluja zeggen zal in het gezicht 
van een eeuwig schisma", Om Woord en Kerk II, 126 (1927). 
Enkele jaren later schrijft Schilder in een meditatie over het slotvers van 
Jesaja (66, 24): "En zij zullen allen vlees een af grijzing wezen". Hij 
merkt dan op, dat men dit woord niet moet verzachten, 'zoals de oude 
synagoge het deed door na dit vers nog eens vers 23, dat vrolijker klinkt, 
te lezen. "Ons hedendaagse verslapte christendom, het gaat den kant dier 
oude synagoge op. De scherpe kantjes moeten er af", Schriftoverdenkingen I, 
359 (1931). Maar Jesaja weet het, "dat indien het God behaagt, liefde en toorn, 
verzoening en bestraffing, hemel en hel, bekering en verharding, verkiezing 
en verwerping, naast elkaar te doen bestaan en te prediken, zonder dat het 
éne het andere opheffen mag, dat dan ook de vraag van het 'laatste' woord, 
van het 'slotwoord' eigenlijk de grootste onzin is. Wij mensen denken de dingen 
na elkaar, ook wanneer zij tegelijkertijd bestaan. Maar voor God zijn zijn 
besluiten één en ongedeeld: verkiezing en verwerping, hemel en hel, schoon
heid en afgrijselijkheid zijn als uiteindelijke gegevens tegelijk in zijn diepten 
aanwezig, als zijn gedachten, als werkelijkheid, die Hij 'gezien', dat is: gesteld 
heeft", a.w., t.a.p. Wie "spreken wil van de opperste schoonheid, waaruit God 
blinkend rijst, die moet den moed hebben, de eerlijkheid, het begin der waar
heid Gods, dat hij tegelijkertijd ook hore van hel en afgrijzen, en dat hij het 
'een' niet laat 'verdringen' door het 'ander'. Want 'een' en 'ander' behoren bij 
elkaar", a.w., 360. 
2. Uit bovenstaande citaten blijkt duidelijk, dat Schilder niet maar nadacht 
over de toorn Gods, maar deze toorn predikte. Hij achtte dat nodig, want 
hij zag de toorn Gods in zijn dagen over en door de kerken varen. Reeds in 
een preek uit 1918 vraagt hij aandacht "voor een vergeten leerstuk: het 
leerstuk van de algemene ongenade, het algemene oordeel", wanneer hij preekt 
over 1 Petr 4, 17a: "Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis 
Gods", Preken I, 197. Hij wilde over dit oordeel en over de dag des Heren, 
die zal komen als een dief in de nacht, niet "eschatologisch praten in de 
ruimte", Schriftoverdenkingen I, 377 (1931), maar de energie der dwaling 
als straf Gods aanwijzen in de kerk. "Dat wij om onze 'dwalingen' b.v. niet 
schreien, en in eikaars pers doodzwijgen óf zwartverven wie maar probeert... 
te vragen, of er niet in den wortel een dwaling bij ons is, zie dat is veel erger 
voor-teken dan een aardbeving, en dan het engelse goud, al of niet in verband 
gezet met Transvaal", a.w., t.a.p. "Energie van dwaling, o God, dat is straf. 
Straf. Vergelding. Kranten, die soezen; kerken, die diplomaten kronen; 
beginselen, die uitslijten . . . Wij moeten ónze 'dwaling' zien als voorbereiding 
van den jongsten dag. En daar merken wij juist zoo weinig van, precies 
even weinig als de zieke van de bedorven lucht in zijn kamer", a.w., 378. 
Schilder heeft de toorn van God gepredikt, al ver voor hij in 1938 en later 
in zijn dogmatiek daaraan een dominerende plaats gaf ter bestrijding van de 
gemene-gratie-leer. In een later hoofdstuk moeten wij oordelen over deze 
theologische vormgeving. Maar nu kunnen wij reeds stellen, dat het voor 
Schilder dwingende noodzaak geweest is om naast de genade met klem ook van 
de toorn Gods te spreken: geboren uit zijn roeping als prediker. 
3. Wie de eenheid van gedachten in het werk van Schilder ziet, zal Berkouwers 
oordeel over de verhouding Schilder - Hoeksema niet kunnen overnemen. 

202 



Zeker is er invloed van Hoeksema op Schilder uitgegaan. Toen laatst
genoemde zijn eerste reis naar Amerika maakte (eind 1938), was hij, naar 
eigen getuigenis, "door studie over het gemeene-gratie-probleem zijn (Hoekse-
ma's) inzichten al dichter op het kardinale punt (den naam 'gemeene gratie') 
. . . genaderd", Ref 22, 402. Overeenkomende punten van kritiek op Kuypers 
leer zijn er genoeg aan te wijzen. De uitspraken van de synode van Kalamazoo 
(1924) over de gemene gratie, ontmoeten bij Schilder vóór zijn reis naar 
Amerika "eenige critiek", Ref. 18, 127; 19, 212, 364), terwijl zij later geheel 
worden afgewezen, Ref. 22, 402; 24, 145, 394, 401; 25, 96, 177. 
Maar beïnvloeding houdt nog niet in, dat Schilder op de kardinale punten 
van Hoeksema afhankelijk is geweest. Al de bouwstoffen voor de meer 
systematische uiteenzetting contra de gemene gratie, zoals we die in de Heidel-
bergsche Catechismus vinden, zijn bij Schilder reeds vóór zijn eerste ameri-
kaanse reis te vinden. Wij denken hier vooral aan de reeds genoemde serie 
artikelen uit 1937 over De vergelijking in de gemeene-gratie-leer, zie hiervóór 
onze pag. 190 v. Wij hebben al gesteld, dat in nuce in deze serie alles besloten 
ligt wat hij in de publicaties uit zijn derde periode zal uitwerken. Nergens 
wordt echter de naam van Hoeksema genoemd. Had deze man een zo sterk 
stempel op Schilder gezet als Berkouwer ons wil doen geloven, dan waren 
wij zijn naam stellig tegengekomen. Ook omgekeerd: In Hoeksema's werken 
hebben wij niets ontmoet, dat op belangrijke afhankelijkheid van Schilder 
wijst. Veel juister is het om bij Hoeksema en Schilder van frappante overeen
komst te spreken en daarbij direct te stellen, dat beide theologen langs eigen 
wegen tot hun resultaat gekomen zijn. 
Langs eigen wegen - Want lezen we nog eens wat hierboven onder punt 1 
van Schilder geciteerd is uit 1931 over Jesaja 66, 24, is het dan zo'n grote 
stap van deze meditatie naar de Heidelbergsche Catechismus? 
Langs eigen wegen - Want reeds in 1928 verrast ons de opmerking, dat naast 
gemene gratie van het " 'gemeene oordeel', dat noodzakelijke aanvullingsstuk 
der gemeene gratie" gesproken moet worden, Ref. 8, 360. En in deze zelfde 
meditatie over Ps 7, 12 (een tekst hierboven ook reeds genoemd) heet het even 
later: "Hemel en hel - daarin kan eerst de geschiedenis tot rust komen. De 
hel, zooals Hij die ziet. De hemel, zooals Hij hem wil", a.w., 368. Cf. Schrift
overdenkingen I, 464-472. 
Wij gaan nog een stap verder terug. Nog tot vóór de preek uit 1918. Naar 
zijn eigen getuigenis is Schilder door de parallelle tussen 1 Petr 1 (het bewaren 
van de erfenis der gelovigen) en 2 Petr 2 (het bewaren der goddelozen tot 
de dag des oordeels) reeds vanaf zijn studententijd geboeid geweest. "Sedert 
dien wil den toenmaligen student die parallellie niet meer uit het hoofd", 
Heid. Cat. IV, 94. 
Hemel èn hel, verkiezing èn verwerping, genade èn toorn hebben Schilder 
van de aanvang af, ook in hun samengang, reeds beziggehouden. 
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I l l 

JOH.CALVIJN 

Enkele malen zijn wij in de voorgaande hoofdstukken de naam van 
Calvijn tegengekomen. Dit wekt uiteraard geen bevreemding, omdat 
Kuyper en Schilder gereformeerde theologen zijn, voor wie het een 
belangrijke zaak is één van gevoelen te zijn met de vader der gerefor
meerde theologie ^). Wèl is echter opmerkelijk, dat Kuyper zich voor 
zijn leer van de gemene gratie op Calvijn beroept, terwijl Schilder dit 
beroep bestrijdt. Daarom gaan wij in dit derde hoofdstuk na, hoe Calvijn 
over ons onderwerp gedacht heeft. 
Als grondslag voor ons onderzoek hebben wij Calvijns Institutie ge
nomen. Wij behandelen een dogmatisch onderwerp en dan behoort de 
Institutie (door Calvijn zo zorgvuldig bewerkt) het eerste en laatste 
woord te hebben, wanneer men weten wil, wat de reformator daarover 
dacht 2). 
Toch hebben wij ook dankbaar gebruik gemaakt van Calvijns exegeti
sche werken. En wij verkeerden daarbij in de gelukkige omstandigheid, 
dat het materiaal over ons onderwerp uit Calvijns commentaren over
zichtelijk geordend is in de dissertatie van H. Kuiper: Calvin on 
common grace *). De indruk, dat het materiaal bij Kuiper niet alleen 
overzichtelijk, maar ook zakelijk volledig verzameld werd, bleek ons 
bij nader onderzoek gegrond. Wij kunnen ook verwijzen naar het oor
deel van een Calvijn-kenner als Werner Krusche, die vol lof over deze 
studie spreekt *). Behalve aan Kuiper hebben wij ook veel te danken 
aan studies van Krusche, P. Barth, Niesel, Berger e.a. 

^] Kuyper aan J. H. Gunning Jr: ". . . ik ben niet origineel, ik doe niets dan 
copiëeren. Wat ik op theologisch, kerkrechtelijk en staatkundig gebied beoog is 
niets dan zuivere copie te leveren van wat Calvin en zijn school beoogde", 
Bedoeld noch gezegd, 46. 
Voor Schilder denke men vooral aan zijn strijd tegen de dialectische theologie, 
"In een tijd, waarin zoo heel veel, wat van Calvijn weinig of niets weten wil, 
zich toch op Calvijn beroept, is de vraag wat Calvijn wil, van meer dan dogmen-
historische beteekenis", Tusschen 'Ja' en 'Neen', 237. 

' ) Wij menen, dat deze opmerking niet overbodig is. Men kan uit Calvijns commen
taren gemakkelijk een aantal passages over ons onderwerp lichten en die voorzien 
van het opschrift: zó spreekt Calvijn over de gemene gratie; terwijl toch zo het 
beeld verminkt wordt en slechts een enkel facet belichting ontvangt ten koste van 
andere aspecten. Zo verstoort men de evenwichtige behandeling, die Calvijn van 
ons vraagstuk in de Institutie geeft. D i i r heeft hij samengevat wat hij in de 
Schriften heeft gevonden. 

') Verdedigd aan de Vrije Universiteit in 1928. 
') Werner Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, 98: "Ober Calvins 

Lehre von der allgemeinen Gnade hat H. Kuiper in seiner. . . Dissertation ge-
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De citaten uit Calvijns exegetische werken zijn aangegeven naar hun 
vindplaats in het Corpus Reformatorum, terwijl wij de Institutie hebben 
geciteerd naar de Opera Selecta, editie Barth-Niesel ^). 

§ 1. Valt de wereld mee f 

Het lijkt niet moeilijk deze vraag te beantwoorden, wanneer we bij 
Calvijn het volgende lezen. 

1. Allen hebben kennis van God. 
Het is buiten geschil, dat er in de menselijke geest een zeker besef van 
de Godheid Is en wel door natuurlijke ingeving *). Cicero heeft terecht 
gezegd, dat geen natie zo barbaars, geen volksstam zo verwilderd is, of 
de overtuiging zetelt in haar, dat er een God is' '). Men moet van een 
zeker zaad der religie spreken, zó door en door heeft dit algemeen ge
voelen aller gemoederen in beslag genomen en zó stevig is het geworteld 
in aller binnenste ^). In aller hart is een bewustzijn der Godheid inge
schreven. Zelfs de afgodendienst is van deze opvatting een sterk bewijs: 
De mens stelt niet graag andere schepselen boven zich om die te vereren, 
maar de indruk aangaande de Godheid is zó krachtig, dat hij (al is het 
in hout en steen) tot een Godsverering moet komen ^). Alle mensen zijn 
onder de voorwaarde geboren, dat zij God zouden leren kennen. Dat is 
ook voor de wijsgeren niet verborgen gebleven. Plato heeft herhaaldelijk 

handelt, in der auf 170 Seiten zunachst nach Büchern und Schriften geordnet, 
aber ohne systematische Gesichtspunkte das ganze Material ausgebreitet und dann 
auf etwa 70 Seiten eine recht gute Darstellung und Würdigung dieser Lehre ge-
geben wird". Zie ook a.w., 101, 249. Evenzo V. Hepp : Kuiper "verrichtte dien 
arbeid op een wijze, welke den hoogsten lof oogstte", De algemeene genade, 58. 

' ) De citaten uit de exegetische werken zijn aangegeven met arabische cijfers volgens 
band en kolom in de Calvini Opera Omnia. Tussen haakjes staat (het eerste vers 
van) de uitgelegde Schriftpassage. 
De citaten uit de Institutie zijn allereerst aangeduid volgens band, bladzijde en 
eerste regel van het citaat naar de editie van Barth-Niesel, terwijl tussen haakjes 
de betreffende plaats aangegeven staat naar het boek, hoofdstuk en paragraaf 
van de Institutie. 
Voor de weergave van de citaten uit de Institutie hebben wij - hoewel niet slaafs 
- gebruik gemaakt van A. Sizoo's vertaling (Delft, 1949). 
Alle cursiveringen, zowel in de latijnse (franse) tekst als in de vertaling daarvan 
zijn van ons. 

») I I I , 37, 16 (Inst I, 3, 1): Quendam inesse humanae menti, et quidem naturali in-
stinctu, divinitatis sensum, extra controversiam ponimus. Cf. 47, 409 (Comm. 
Joh 19, 8) en 48, 417 (Comm. Hand 17, 28). 

' ) I I I , 38, 2 (Inst I, 3, 1): nulla est etiam . . . tam barbara natio, nulla gens tam 
efferata, cui non insideat haec persuasio, Deum esse. 

' ) I I I , 38, 5 (Inst I, 3, 1): quoddam . . . religionis semen. 40, 31 (Inst I, 4, 1): om
nibus inditum esse divinitus religionis semen. 44, 16 (Inst I, 4, 4): manet tamen 
semen illud quod revelli a radice nuUo modo potest, aliquam esse divinitatem. 

*) I I I , 38, 10 (Inst I, 3, 1): inscriptum omnium cordibus divinitatis sensum. Quin 
et idololatria, huius conceptionis amplum est documentum. Quam enim non li-
benter se deiiciat homo, ut alias prae se creaturas suspiciat, scimus. Proinde quum 
lignum potius et lapidem colere malit, quam ut nullum putetur habere Deum: 
constat vehementissimam istam esse de numine impressionem, quae adeo ex ho-
minis mente obliterari nequeat, ut facilius sit naturae affectum frangi. 
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geleerd, dat het hoogste goed der ziel de gelijkheid met God is, wanneer 
ze, na zijn kennis in zich te hebben opgenomen, geheel in Hem ver
andert ^''). Plutarchus laat ene Gryllus zeer terecht zeggen, dat zonder 
de godsdienst de mensen in menig opzicht veel ongelukkiger zijn dan het 
vee en dat het alleen de godsdienst is, die hen boven de beesten verheft 
en doet opklimmen tot onsterfelijkheid *^). 
God heeft echter niet alleen in de harten der mensen de kiem van 
godsdienst gelegd; Hij heeft zich ook geopenbaard in het ganse bouw
werk der wereld en wel zó duidelijk, dat de mensen hun ogen niet 
kunnen openen, of ze worden gedwongen Hem te aanschouwen ^^). De 
schepping spreekt een taal (Ps 19,1), die door alle volken gekend wordt. 
Paulus zet dit nog duidelijker uiteen door te zeggen, dat aan de mensen 
geopenbaard is wat omtrent God behoorde geweten te worden; want 
allen zonder uitzondering zien Zijn onzienlijke dingen, die van de schep
ping der wereld aan verstaan zijn, zelfs tot zijn eeuwige kracht en 
Goddelijkheid toe (Rom 1, 19) i»). 
Een zeldzaam toonbeeld van Gods macht, goedheid en wijsheid is de 
mens zelf, door sommige wijsgeren niet ten onrechte een mikrokosmos 
genoemd. Aratus heeft al gezegd, dat wij van Gods geslacht zijn (Hand 
17, 28) en de ervaring gaf als het ware in, dat de heidense dichters God 
de Vader der mensen genoemd hebben ̂ *). 
In het tweede boek van de Institutie houdt Calvijn zich uitvoerig bezig 
met wat het menselijk verstand, afgezien van de openbaring in Christus, 

" ) i n , 40, 14 (Inst I, 3, 3): ea conditione nati sunt omnes ac vivunt ut Deum cog-
noscant . . . Quod nee Philosophos ipsos latui t . . . Plato , . . saepius docuit, sum
mum animae bonum Dei esse similitudinem, ubi percepta eius cognitione, in 
ipsum tota transformatur. Zo ook IV, 433, 24 (Inst III , 25, 2). Cf. voor Plato 
ook 32, 95 (Comm. Ps 104, 29) en 47, 96 (Comm. Joh 4, 36). 

'1) III , 40, 22 (Inst I, 3, 3): scitissime . . . Gryllus ratiocinatur, dum homines affirmat, 
si ab eorum vita semel absit religie, non modo brutis pecudibus nihil excellere, 
sed multis partibus longe esse miseriores.. . Unum ergo esse Dei cultum, qui 
superiores ipsos reddat, per quem solum ad immortalitatem aspiratur. Cf. V, 
479, 35 (Inst IV, 20, 9), waar Calvijn wijst op het verband, dat heidense schrijvers 
gelegd hebben tussen overheid en religie: nullus enim de magistratuum officio, 
ferendis legibus et publico statu disseruit, qui non exordium faceret a religione et 
divino cultu. Atque ita confessi sunt omnes, nullam politiam foeliciter posse 
constitui, nisi prima cura pietatis sit: et praeposteras esse leges quae neglecto Dei 
iure tantum hominibus consulunt. 

*') III, 45, 1 (Inst I, 5, 1); non solum hominum mentibus indidit illud quod diximus 
religionis semen, sed ita patefecit in toto mundi opif icio, . . . ut aperire oculos 
nequeant quin aspicere eum cogantur. 

" ) III, 45, 27 (Inst I, 5, 1): Propheta caelestibus creaturis idioma attribuit, nullis 
nationibus incognitum (Psal. 19. a. 1.): quod evidentior illic extat divinitatis 
testificatio quam ut praeterire gentis uUius vel obtusissimae considerationem 
debeat. Quod clarius enarrans Apostolus, patefactum esse hominibus dicit quod 
de Deo cognosci operaepretium erat: quia invisibllia eius, ad aeternam usque eius 
virtutem et divinitatem, a creatione mundi intellecta, omnes ad unum conspiciunt 
(Rom. 1. c. 19.). 

" ) III, 46, 33 (Inst I, 5, 3): quidam ex philosophis olim hominem non immerito 
vocarunt nixeóxoonov, quia rarum sit potentiae, bonitatis et sapientiae Dei 
specimen . . . Unde et illud emergit quod ex Arato citat Paulus, nos esse Dei 
progeniem (Act. 17. g. 28) . . . quasi dictante experientia profani Poetae eum 
vocarunt hominum pattern. 
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nog vermag ^^). Het verstand is niet zó bot, of het proeft een kleinigheid 
ook van de hogere dingen ^^). Aan de wijsgeren heeft de Here vergund 
iets van zijn Godheid te proeven ^'^). 
Een merkwaardige uitspraak vinden we bij Calvijn nog in het zesde 
hoofdstuk van boek II, waar hij spreekt over de noodzaak van ver
lossing door Christus: In alle tijden en bij alle volken is dit de algemene 
opvatting geweest, dat zij, die van God vervreemd zijn en vervloekt 
worden genoemd en kinderen des toorns, God niet kunnen behagen 
zonder verzoening ^̂ ) 

2. Prestaties en deugden ontbreken niet. Hierbij letten we op het ge
drag der heidenen in het staatsbestuur, de huishoudkunde, alle kunsten 
die met de handen beoefend worden en de wetenschappen **). Verder 
op hun kennis van de werken der gerechtigheid *"). 
Wat het staatsbestuur en de huishouding betreft: De mens is een wezen, 
dat van nature gemeenschap zoekt en daarom ook door een natuurlijke 
ingeving geneigd is tot het onderhouden en bewaren van die gemeen
schap. Wij zien, dat in de gemoederen van alle mensen algemene in
drukken zijn van een zekere burgerlijke eerbaarheid en orde. Zo komt 
het, dat ieder begrijpt, dat alle vormen van gemeenschap door wetten 
bijeengehouden moeten worden en dat ieder de beginselen van die 
wetten met zijn verstand omvat. Vandaar ook de overeenstemming 
tussen alle volken en de mensen afzonderlijk ten opzichte van de wetten, 
omdat de zaden van die wetten allen gezamenlijk ingeplant zijn ^^). In 
alle mensen is dus een zeker zaad van burgerlijke orde uitgestrooid. Dit 
bewijst zeer duidelijk, dat in de inrichting van dit leven geen mens 
verstoken is van het licht der rede ^^). 
Wat de schone kunsten en wetenschappen betreft: Ook hier moet ge
sproken worden van een algemeen vermogen, een beginsel dat de mense-

" ) I I I , 254 vv (Inst II, 2, 12 vv). 
" ) III , 256, 15 (Inst II , 2, 13): Quinetiam non ita stupida est quin exiguum quid-

dam et de superioribus delibet. 
" ) III , 260, 36 (Inst II, 2, 18): P raebu i t . . . illis (se. philosophis) Dominus, ut supra 

dictum est, exiguum divinitatis suae gustum. 
' ' ) I I I , 321, 9 (Inst II, 6, 1): omnibus et seculis et Gentibus communis fuit ratio 

illa, non posse absque reconciliatione placere Deo, qui alienati sunt ab eo, et 
maledicti pronuntiantur ac filii irae. 

1') III , 256, 28 (Inst II , 2, 13): politia, oeconomia, artes omnes mechanicae, disci-
plinaeque liberales. 

2») III , 264, 22 (Inst II , 2, 22): operum iustitiae notitiam. 
21) I I I , 256, 32 (Inst II , 2, 13): Quoniam homo animal est natura sociale, naturali 

quoque instinctu, ad fovendam conservandamque eam societatem propendet: 
ideoque civilis cuiusdam et honestatis et ordinis universales impressiones inesse 
omnium hominum animis conspicimus. Hinc fit ut nemo reperiatur qui non 
intelligat, oportere quosvis hominum coetus legibus contineri, quique non earum 
legum principia mente complectatur. Hinc ille perpetuus tam Gentium omnium, 
quam singulorum mortalium in leges consensus, quia insita sunt universis, absque 
magistro aut legislature, ipsarum semina. 

'2) III, 257, 16 (Inst II, 2, 13): Manet tamen illud, inspersum esse universis semen 
aliquod ordinis politici. Atque hoc amplum argumentum est, in huius vitae con-
stitutione, nullum destitui luce rationis hominem. 
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lijke geest ingeboren is, een algemeen begrip van rede en verstand, dat 
de mens van nature is ingeplant ^^). Calvijn weet de heidense schrijvers 
te waarderen: "Lees Demosthenes of Cicero, lees Plato, Aristoteles of 
anderen, wie ge maar wilt van die schare: zij zullen U, ik erken het, 
buitengewoon aantrekken, genot verschaffen, roeren, meesleuren" ^*). 
In wijder verband: "Zullen wij loochenen, dat de waarheid haar licht 
heeft doen schijnen voor de oude rechtsgeleerden, die met zo grote 
rechtvaardigheid de burgerlijke orde en tucht hebben geregeld? Zullen 
wij zeggen, dat de wijsgeren verblind geweest zijn zowel in hun nauw
keurige beschouwing der natuur als in de kunstige beschrijving daarvan? 
Zullen wij zeggen, dat verstand hun ontbroken heeft, die door het uit
vinden van de reden eerkunst ons op juiste wijze hebben leren spreken? 
Zullen wij zeggen, dat zij dwaas geweest zijn, die door de geneeskunst 
te beoefenen hun ijver tot ons voordeel hebben aangewend? Hoe moeten 
wij oordelen over alle wiskundige wetenschappen? Zullen wij die houden 
voor dwaasheden van verstandelozen? Integendeel, zelfs niet zonder 
grote bewondering zullen we de geschriften der ouden over deze dingen 
kunnen lezen; en wij zullen ze bewonderen, omdat wij gedwongen 
worden te erkennen, dat zij voortreffelijk zijn, wat inderdaad zo is. 
Verder, zullen wij iets prijzenswaard of voortreffelijk achten, waarvan 
we niet zouden erkennen, dat het uit God komt? Wij moeten ons scha
men over zo grote ondankbaarheid, waartoe de heidense dichters niet 
zijn gekomen, die beleden hebben, dat de wijsbegeerte en de wetten en 
alle goede kunsten uitvindingen waren van de goden. Waar dus blijkt, 
dat die mensen, welke de Schrift natuurlijke mensen noemt, in het 
onderzoek van de lagere dingen zo scherpzinnig en rijk aan inzicht 
geweest zijn, moeten wij uit zulke voorbeelden leren, hoeveel goederen 
de Here aan de menselijke natuur gelaten heeft, sinds zij van het ware 
goed beroofd is" ^^). 
De heidenen hebben ook kennis van de werken der gerechtigheid (Rom 
2, 14) en daarom zullen wij zeker niet zeggen, dat zij in hun wijze van 
leven geheel en al blind zijn. Zij hebben van nature de gerechtigheid der 
wet in hun hart gegrift*'). Nog sterker: Juist de dingen, die we uit de 

" ) III , 257, 23 (Inst II , 2, 14): communis energiae certum specimen.. . esse inge-
nitum humano ingenio eius principium . . . universalem rationis et intelligentiae 
comprehensionem esse hominibus naturaliter inditam. 

» ) III , 72, 32 (Inst I, 8, 1). 
'">) III, 258, 18 (Inst II , 2, 15): Veritatem affulsisse antiquis iureconsultis negabimus 

. . . Porro laudabilene aliquid aut praeclarum censebimus, quad non recognos-
camus a Deo provenire? Pudeat nos tantae ingratitudinis, in quam non inciderunt 
Ethnici poetae, qui et philosophiam, et leges, et bonas omnes artes, deorum inventa 
esse confess! sunt. Ergo quum homines istos, quos Scriptura i()uxi''0i>5 vocat, usque 
eo fuisse pateat in rerum inferiorum investigatione acutos et perspicaces, talibus 
exemplis discamus quot naturae humanae bona Dominus reliquerit, postquam 
veto bono spoliata est. Zie ook 52, 414v (Comm. Tit 1, 12), waar Calvijn alle 
angst om heidense schrijvers te citeren afwijst: nam quum omnis Veritas a Deo 
sit, si quid scite et vere ab impiis dictum est, non debet repudiari, quia a Deo 
est profectum. 

") III , 264, 24 (Inst II , 2, 22): Siquidem testatur Apostolus, Gentes quae Legem non 
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twee tafelen der wet moeten leren, worden ons in zekere zin door de 
inwendige wet geboden, die in aller harten geschreven en als het ware 
ingeprent is. Ons geweten getuigt inwendig en herinnert ons aan dat
gene, wat we aan God schuldig zijn; het houdt ons het onderscheid 
tussen goed en kwaad voor ^^). De mens heeft enig inzicht in de geboden 
van de tweede tafel, die meer betrekking hebben op de instandhouding 
van de burgerlijke gemeenschap onder de mensen ^*). 
In II, 3, 3 keert de vraag naar de deugdzaamheid bij de heidenen terug. 
In alle eeuwen hebben mensen met de natuur als leidsvrouwe hun gehele 
leven door naar de deugd gestreefd. Laten in hun zeden vele struike
lingen aan te wijzen zijn, juist door hun streven naar de deugd hebben 
zij het bewijs geleverd, dat er in hun natuur enige reinheid was ^*). Men 
kan Camillus niet gelijk achten aan Catilina^"). Later wijst Calvijn 
nog eens op het verschil in de heidenwereld. Hij wenst niet te beweren, 
dat er geen onderscheid is tussen de gerechtigheid, gematigdheid en 
billijkheid van Titus en Trajanus en de razernij, on gematigdheid en 
wreedheid van Caligula, Nero of Domitianus; tussen de vuile wellusten 
van Tiberius en de in dit opzicht ingetogen levenswijze van Vespasianus; 
en tussen de onderhouding en verachting van het recht en de wetten ^^). 
Ook onder de wijsgeren is er verschil. Van Plato kan Calvijn zeggen, 
dat hij onder allen de meest godsdienstige en meest bezonnene is ^^). 

habent, dum Legis opera faciunt, sibi pro Lege esse, ac ostendere opus Legis scrip-
tum in cordibus suis . . . (Rom. 2b. 14). Si Gentes naturaliter Legis iustitiam habent 
mentibus suis insculptam, certe non dicemus eas in vitae ratione prorsus caecutire. 
Cf. IV, 221, 33 (Inst I I I , 14, 2); distinctionem inter honesta et turpia facinora . . . 
singulorum mentibus Dominus insculpsit. 

") III , 344, 11 (Inst II , 8, 1): haec ipsa quae ex duabus tabulis discenda sunt, quo-
dammodo nobis dictat lex ilia interior, quam omnium cordibus inscriptam et quasi 
impressam superlus dictum est. Non enim sinit nos perpetuum somnum sine sensu 
dormire nostra conscientia, quin intus testis sit ac monitrix eorum quae Deo 
debemus, quin boni et mali discrimen nobis obiiciat, atque ita nos accuset dum ab 
officio discedimus (zie ook III, 265, 17 (Inst II , 2, 22): subterfugiens peccator 
impressum sibi boni et mali iudicium. 

^*) III , 267, 1 (Inst II, 2, 24): In secundae tabulae praeceptis aliquanto plus (verge
leken met de eerste tafel, J. D.) intelligentiae: quo scilicet ad civilis inter homines 
societatis conservationem propius accedunt. 

^') I I I , 274, 21 (Inst 11, 3, 3): Omnibus enim seculis extiterunt aliqui, qui natura duce 
ad virtutem tota vita intenti essent. Neque moror si multi lapsus in eorum moribus 
notari possint: ipso tamen honestatis studio docuraentum ediderunt nonnihil fuisse 
in natura sua puritatis. Calvijn noemt IV, 422, 5 (Inst I I I , 24, 10) de integritas 
Aristidis, Socratis, Xenocratis, Scipionis, Curii, Camilli, et aliorum. Uit hun 
rechtschapenheid kan men niet opmaken, dat Mlen die in de blindheid van de 
afgodendienst gelaten worden, gejaagd hebben naar heiligheid (!) en braafheid 
(sanctimoniae et probitatis fuisse studiosos). 

»») III , 275, 26 (Inst II, 3, 4,). 
" ) IV, 221, 24 (Inst III , 14, 2): Neque vero sic a sensu communi dissideo, nihil ut 

interesse contendam inter Titi et Traiani iustitiam, moderationem, aequitatem, ac 
Caligulae, vel Neronis, vel Domitiani rabiem, intemperiem, saevitiam: inter ob-
scoenas Tiberii libidines, et Vespasiani hac in parte continentiam: a c . . . inter iuris 
legumque observationem ac contemptum. 

«2) III , 55, 28 (Inst I, 5, 14). 
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§ 2. Bezwaren. 
Valt de wereld mee? Dat zou men gaan denken, als wij ons niet haasten 
de bovenvermelde citaten in hun verband te laten fungeren. 

1. Een doorlopende restrictie. De overtuiging, dat er een God is, is wel 
allen van nature ingeboren, m a a r . . . de wereld poogt alle kennis van 
God, voorzover ze kan, uit te bannen en zijn dienst op alle mogelijke 
manieren te vernietigen ^*). In het bouwwerk der wereld branden veel 
lampen, maar . . . zij zenden hun licht tevergeefs tot ons om de heerlijk
heid van de Maker te doen uitkomen^*). De rede, waardoor de mens 
onderscheidt tussen goed en kwaad, is het licht dat nog in de duisternis 
schijnt (Joh 1, 5), m a a r . . . dit licht wordt door de grote dichtheid der 
onwetendheid geblust ^^). 
Dat is de trieste balans, die Calvijn opmaakt. Wij zullen dit nader uit
werken en daarbij § 1 op de voet volgen. 
In allen is van Godswege een zaad der religie gelegd, maar er wordt 
ternauwernood één op de honderd gevonden, die het ontvangen zaad 
in zijn hart koestert; niemand echter in wie het rijpt, laat staan, dat te 
zijner tijd vrucht gezien wordt ^*). De afgodendienst is een uitnemend 
bewijs, dat in aller hart een bewustzijn van de Godheid is geschreven, 
zó moeilijk uit te wissen, dat het gemakkelijker zou vallen de natuurlijke 
aandoening te breken ^^). Maar dat laatste gebeurt dan ook, wanneer 
de mens van zijn natuurlijke opgeblazenheid uit eigen beweging neer
daalt tot de allerlaagste dingen, om zo God te eren *^). Heidense 
lieden als Plato en Gryllus kunnen zeer verstandig redeneren, maar 
van nature vervallen wij en óók zij, die soms door de gang en de richting 
van de dingen gedreven worden tot de beschouwing Gods, toch terstond 
tot de waanzinnigheden of de boze verzinselen van ons vlees en mis
vormen de zuivere waarheid Gods door onze ijdelheid. Hierin zijn wij 
ongelijk aan elkaar, dat ieder voor zich persoonlijk de een of andere 
bijzondere dwaling aanvaardt; maar toch zijn wij hierin volkomen gelijk 
aan elkaar, dat wij allen zonder uitzondering van de ene ware God ons 
afwenden tot onnatuurlijke beuzelarijen. En daarin raken niet alleen de 

'^) III, 40, 4 (Inst I, 3, 3): mundus . . . omnem Dei notitiam, quantum in se est, excu-
tere conatur, et eius cultum modis omnibus corrumpere. 

" ) III, 58, 35 (Inst I, 5, 14): Ergo frustra nobis in mundi opificio coUucent tot 
ascensae lampades ad illustrandam authoris gloriam. 

">) III, 255, 19 (Inst II , 2, 12): et tamen hanc lucem multa ignorantiae densitate suf-
focari, ut efficaciter emergere nequeat. 

'") III , 40, 31 (Inst I, 4, 1): Sicut autem omnibus inditum esse divinitus religionis 
semen experientia testatur: ita vix centesimus quisque reperitur qui conceptum in 
suo corde foveat, nullus autem in quo maturescat: tantum abest ut fructus 
appareat suo tempore. Calvijn gebruikt nog eens de verhouding 1 : 100, III , 52, 
30 (Inst I, 5, 8): Et certe quantumvis splendeat Dei gloria, vix centesimus quisque 
verus est eius spectator. Cf. 49, 25 (Comm. Rom 1, 21): Haec illa est Iniustitia, 
quod semen rectae notitiae mox sua pravitate suffocant, priusquam in segetem 
emergat. 

") Cf. noot 9. 
*̂) III, 38, 17 (Inst I, 3, 1): quemadmodum certe frangitur, dum homo ex illa natural! 

inflatione ad infima quaeque sponte se demittit, quo Deum revereatur. 
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alledaagse en stompe geesten, maar ook de allervoortreffelijkste en an
ders met buitengewone scherpzinnigheid begaafde verstrikt. Hoe over
vloedig heeft niet het ganse volk der wijsgeren zijn domheid en onbe
tekenendheid in dit opzicht verraden? **). Plato kan beweren, dat het 
hoogste goed van de mens bestaat in zijn vereniging met God, maar hoe 
deze vereniging was, heeft hij zelfs niet met een duistere smaak kunnen 
beseffen **). De enigheid Gods kan in aller harten ingegrift zijn *'), maar 
roemen van de hoogste God als Schepper van hemel en aarde doen ook 
de Turken, die toch in de plaats van de ware God een afgod stellen, daar 
ze afkerig zijn van Christus *^). Heidense dichters hebben God de Vader 
der mensen genoemd, maar de schandelijke ondankbaarheid der mensen 
komt dan toch wel aan het licht, die, terwijl ze in zich hebben een werk
plaats, voortreffelijk door talloze werken Gods en tevens een winkel, 
gevuld met een onschatbare overvloed van goederen, hoewel zij moeten 
uitbreken tot lof, daarentegen met des te groter hovaardij opgeblazen en 
gezwollen zijn *^), Want de mens, die in zijn lichaam en ziel honderd
maal God vindt, heeft het gordijn der natuur, die voor hém de ver-
vaardigster van alle dingen is, vóór God getrokken en zo verwijdert hij 
God **). Dat gebeurt in de zwijnenstal der Epicureërs, maar ook bij 
Aristoteles *^). Men hoeft niet te loochenen, dat hier en daar bij de wijs
geren snedige en passende gezegden aangaande God gelezen worden, 
maar die zijn toch altijd zo, dat ze getuigen van een duizelingwekkende 
verbeelding. In de kennis van God en in het bijzonder van zijn vader
lijke gunst jegens ons, waarop onze zaligheid berust, zijn de allerver-
nuftigste mensen blinder dan de mollen *^). Zij zien "), maar . . . zoals 

" ) I I I , 55, 15 (Inst I, 5, 11): Quod siquando istarum rerum ductu ac directione, ad 
Dei considerationem adig imur . . . tarnen . . . extemplo ad carnis nostrae deliria 
vel prava commenta delabimur, ac puram Dei veritatem nostra cornimpimus 
vanitate. In eo quidem dissimiles, quod quisque sibi privatim aliquid peculiaris 
erroris accersit: in hoc tarnen simillimi, quod ad unum omnes, ab uno vero Deo 
ad prodigiosa nugamenta deficimus. Quo morbo non plebeia modo et obtusa 
ingenia, sed praeclarissima, et singulari alioqui acumine praedita, implicantur. 
Quam prolixe suam in hac parte stoliditatem ac insulsitatem prodidit tota Philo-
sophorum natio? 

*") IV, 433, 26 (Inst III , 25, 2): qualis autem haec esset, ne obscuro quidem gustu 
sentire potuit. 

**) I I I , 87, 30 (Inst I, 10, 3): (lustinus martyr) ostendit unitatem Dei fuisse omnium 
cordibus insculptam. 

•*) I I I , 326, 9 (Inst II , 6, 4): etsi olim gloriati sunt multi summum numen, caelique 
et terrae opificem se colere . . .sicuti hodie Turcae, quanvis plenis buccis prae-
dicent caeli et terrae creatorem suum esse Deum, substituunt tarnen in locum veri 
Dei idolum, dum a Christo abhorrent. 

*') I I I , 47, 27 (Inst I, 5, 4). Hie autem detegitur foeda hominum ingratitudo, qui 
dum in se continent officinam innumeris Dei operibus nobilem, et simul tabernam 
inaestimabili opum copia refertam, cum erumpere deberent in iaudes, tanto 
maiore fastu contra inflantur ac turgent. 

**) I I I , 48, 2 (Inst I, 5, 4): homo in corpore suo et anima centies Deum reperiens . . . 
obducto naturae velo, quae illis rerum omnium est artifex, Deum subducunt. 

" ) I I I , 48, 22 (Inst I, 5, 5): porcorum hara . . . frigidum illud Aristotelis dictum. 
*') I I I , 260, 31 (Inst II, 2, 18): Cum in primis duobus (se. Deum nosse et paternum 

erga nos eius favorem, in quo salus nostra consistit, 260, 29), tum vero in secundo 
proprie, qui sunt hominum ingeniosissimi, talpis sunt caeciores. 

*') Cf. noot 13: omnes ad unum conspiciunt. 
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een wandelaar, die des nachts in het veld is, de flikkering van de bliksem 
voor een ogenblik wijd en zijd ziet, doch met een zo k^^rtstondige aan

schouwing, dat hij, voordat hij een voet heeft kunnen verzetten, weer 
door de duisternis van de nacht omgeven wordt; om er niet van te 
spreken, dat hij met behulp van dat licht op de weg geleid zou kunnen 
worden **). 
Wat de menselijke vermogens en prestaties aangaat: in Gods ogen zijn 
dit vergankelijke en verdwijnende zaken, wanneer het vaste fundament 
der waarheid er zich niet onder bevindt. Ook de natuurlijke gaven, die 
overgebleven zijn, zijn verdorven. Niet dat ze op zichzelf kunnen ver

ontreinigd worden, voorzover ze van God afkomen, maar omdat ze voor 
de bevlekte mens opgehouden hebben rein te zijn, opdat hij daaruit geen 
roem zou verkrijgen*'). 
Ook het algemeen oordeel bij de onderscheiding van goed en kwaad is 
niet altijd gezond en gaaf ^•'). Er is wel een inwendige wet in aller harten 
geschreven; maar omdat de mens door zulk een duisternis van dwalin

gen omhuld is, proeft hij door die natuurlijke wet ternauwernood een 
weinig van de dienst, die Gode behagelijk is ^'). Het voornaamste van de 
eerste tafel der wet wordt niet begrepen en ook in de geboden van de 
tweede tafel wordt het verstand er soms op betrapt feil te gaan ^^). Juist 
de schitterendste talenten vinden het allerongerijmdst een onrechtvaar

dige en al te heerszuchtige heerschappij te dragen, wanneer men die op 
enige wijze kan afschudden. Het wreken van onrecht wordt ook door 
de wijsgeren niet tot zonde gerekend. Verder laat de natuurlijke mens er 
zich niet toe brengen, dat hij de ziekten zijner begeerten zou erkennen. 
Het licht der natuur wordt geblust, voordat het nadert tot de eerste in

gang van deze afgrond ^^). 
Deugdzaam leven kan men onder de heidenen opmerken, maar al die

genen onder de wijsgeren, die het krachtigst beweerd hebben, dat de 

" ) III, 261, 4 (Inst II, 2, 18): qualiter noctumi fulgetri coruscationem, qui in medio 
agro est viator, longe lateque ad momentum videt: sed adeo evanido aspectu, ut 
ante noctis caligine resorbeatur, quam pedem movere queat: tantum abest ut in 
viam tali subsidio deducatur. 

*•) III, 259, 19 (Inst II, 2, 16): simul addendum est, totam istam et intelligendi vim, 
et intelligentiam quae inde consequitur, rem esse fluxam et evanidam coram Deo, 
ubi non subest solidum veritatis fundamentum . . . ita naturalia haec quae res
tabant, corrupta fuisse docet (se. Augustinus); non quod per se inquinari possint, 
quatenus a Deo proficiscuntur: sed quia polluto homini pura esse desierunt, 
nequam inde laudem consequatur. 

">) III, 266, 10 (Inst II , 2, 24): Porro quum iudicium universale audis in boni et mali 
discrimine, ne sanum ubique et integrum esse putes. 

■*') III, 344, 17 (Inst II , 8, 1): Verum, qua errorum caligine obvolutus est homo, per 
legem illam naturalem vix tenuiter degustat quis Deo acceptus sit cultus. 

" ) III, 266, 19 (Inst II , 2, 24): Certe quae in prima tabula praecipua sunt, minime 
assequitur (se. ratio) . . . 267, 3: Quanquam et hic (se. in secundae tabulae prae
ceptis) deliquium interdum pati deprehenditur. 

^') III, 267, 4 (Inst II, 2, 24): excellentissimo enim cuique ingenio absurdissimum est, 
iniquam ac nimis imperiosam dominationem ferre, siqua modo ratione depellere 
queat . . . Nee vero iniuriarura ultio pro vitio ducitur apud Philosophos . . . Non 
enim adduci se sustinet animalis homo ut cupiditatum suarum morbos recognoscat. 
Ante suffocatur naturae lumen quam ad primum huius abyssi ingressum accedat. 
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deugd om haar zelfs wil nagestreefd moet worden, zijn door zulk een 
aanmatiging opgeblazen geweest, dat blijkt, dat zij de deugd om niets 
anders gezocht hebben dan opdat ze stof zouden hebben om trots te zijn. 
Zij hebben hun loon in de wereld ontvangen en hoeren en tollenaars zijn 
dichter bij het koninkrijk der hemelen dan zij **). Calvijn komt tot de 
conclusie: Dus moge voor ons deze waarheid ontwijfelbaar vaststaan, 
die door geen listige redeneringen aan het wankelen gebracht kan 
worden, dat 's mensen verstand zo geheel en al vervreemd is van Gods 
gerechtigheid, dat het niets in zich opneemt, begeert en najaagt, hetwelk 
niet goddeloos, verdraaid, bezoedeld, onrein en zondig is; dat het hart 
met het gif der zonde zo doortrokken is, dat het niets kan uitblazen dan 
een bedorven stank ^^). 
Valt de wereld mee? Wij gaan op een tweede bezwaar tegen deze be
wering letten. 

2. Bedriegelijke maskers. Zolang wij niet buiten de aarde kijken, zijn 
wij goed tevreden met onze eigen gerechtigheid, wijsheid en kracht, 
maar . . . wat onder de erenaam 'wijsheid' wonderbaarlijk misleidde, zal 
als de uiterste dwaasheid tot walging zijn; wat praalde met het uiterlijk 
van kracht, zal zich verraden als de jammerlijkste onmacht. Zó slecht 
stemt datgene, wat in ons geheel volmaakt schijnt, overeen met de god
delijke zuiverheid. Naarmate ieder onder de wijsgeren met hogere aan
leg begiftigd is geweest in kunst en wetenschap, scheen het, dat hij zijn 
mening met des te schitterender kleuren overdekte; maar toch, wanneer 
men die wat van meer nabij beschouwt, zal men bevinden, dat ze alle 
schielijk verdwijnende hlanketsels zijn ^•'). In de kennis van de werken 
der gerechtigheid schijnt het menselijk verstand enigszins scherper te zijn 
dan in de kennis van God en van zijn vaderlijke gunst ^'). De schone 
gaven van Camillus schijnen met recht prijzenswaardig, als ze op zich-

»*) IV, 152, 32 (Inst I I I , 7, 2): Qui autem unquam ex philosophis virtutem propter 
se expetendam maxime contenderunt, tanta arrogantia inflati fuerunt, ut appareat 
non ob aliud virtutem expetiisse, nisi ut superbiendi haberent materiam . . . illos 
in mundo suam recepisse mercedem, his propriores regno caelorum faciat mere-
trices et publicanos. 

B5) I I I , 319, 31 (Inst II, 5, 19): Stet ergo nobis indubia ista Veritas, quae nullis 
machinamentis quatefieri potest, Mentem hominis sic alienatum prorsus a Dei 
iustitia, ut nihil non impium, contortum, foedum, impurum, flagitiosum concipiat, 
concupiscat, moliatur: cor peccati veneno ita penitus delibutum, ut nihil quam 
corruptum foetorem efflare queat. 

" ) I I I , 33, 1 (Inst I, 1, 2): quantisper enim extra terram non respicimus, propria 
iustitia, sapientia, virtute pulchre conten t i . . . 33, 8: quod mirifice imponebat 
sapientiae titulo, pro ex trema stultitia foetebit: quod virtutis faciem prae se 
ferebat, miserrima impotentia esse arguetur: adeo divinae puritati male respondet 
quod videtur in nobis vel absolutissimum. 
III , 56, 20 (Inst I, 5, 12): Sed inter Philosophos qui ratione et doctrina penetrare 
in caelum conati sunt, quam pudenda est varietas? ut quisque altiore ingenio 
praeditus fuit, arteque et scientia limatus, ita speciosos colores suae sententiae 
inducere visus est: quos tamen omnes si propius inspicias, evanidos esse fucos 
reperies. 

" ) I I I , 264, 22 (Inst II , 2, 22): operum iustitiae notitiam . . . ubi videtur mens hu-
mana esse aliquanto quam in superioribus (se. Deum nosse etc.) acutior. 

214 



zelf beoordeeld worden *^). Wat voor vermogen der menselijke natuur 
tot het goede zult gij mij, roept Calvijn uit, verkondigen, als men be

vindt, dat zij bij de hoogste schijn van zuiverheid altijd tot het verderf 
gedreven wordt? Dus, gelijk men een mens niet moet prijzen om zijn 
deugd, wiens ondeugden onder de schijn van deugd bedriegen, zo moet 
men aan de menselijke wil niet het vermogen toeschrijven om het goede 
te zoeken, zolang hij aan zijn verdorvenheid vastgeklonken is ^^). Naar

mate iemand meer uitblonk, is hij ook altijd des te meer door zijn eigen 
eerzucht gedreven (een smet, waardoor alle deugden bezoedeld worden, 
zodat ze voor God alle welgevalligheid verliezen) en daarom moet men 
alle waarde ontzeggen aan al wat in onheilige mensen als lofwaardig zich 
vertoont ^'^). Nog een vijfde citaat uit II, 3, 4: Wat de deugden betreft, 
die ons door een ijdele schijn bedriegen, die zullen geprezen worden op 
de staatsmarkt en in de mond der grote massa. Maar voor het hemelse 
gericht zullen zij van geen waarde zijn tot het verdienen van de ge

rechtigheid *i). Indien al de mensen in schijn enig goed vertonen, dan 
blijft het verstand toch steeds in huichelarij en bedriegelijke draaierij 
gewikkeld en het gemoed blijft aan een innerlijke verkeerdheid ge

bonden *^). Waar de dienst van God als beginsel en fundament der ge

rechtigheid weggenomen is, is al wat de mensen onder elkander oefenen 
aan rechtvaardigheid, kuisheid en matigheid, ijdel en onbeduidend voor 
God ^^). De deugd wordt beoefend, maar sommigen doen het uit schaam

te, anderen uit vrees voor de wet, uit het streven naar een fatsoenlijke 
levenswijze, omdat men die nuttig acht; weer anderen komen boven de 
gewone gang van zaken uit om door hun waardigheid anderen in ge

hoorzaamheid te houden ^*). Het is maar de vraag uit welke gezindheid 
des harten de werken voortkomen! Titus en Trajanus zijn beter dan 
Caligula, Nero of Domitianus; en Vespasianus heeft ingetogen geleefd 
vergeleken met Tiberius. Maar wat Calvijn daaraan toevoegt, is niet 

■"j III, 275, 30 (Inst II , 3, 4): iure commendabiles videri, si in se aestimentur. 
" ) III , 276, 5 (Inst II , 3, 4): Quam mihi in hac parte praedicabis humanae naturae 

ad bonum potentiam, si in summa integritatis specie semper ad corruptionem 
ferri deprehenditur? Ergo ut hominem a virtute non commendaveris, cuius vitia 
sub virtutis imagine imponunt: ita humanae voluntati recti expetendi facultatem 
non tribuas, quantisper ipsa in sua perversitate defixa est. 

'") III, 276, 25 (Inst II , 3, 4): quia ut praestantissimus quisque fuit, eum semper 
impulit sua ambitio (qua labe foedantur omnes virtutes, ut coram Deo gratiam 
omnem amittant) pro nihilo ducendum est quicquid laude dignum apparet in 
hominibus profanis. 

'1) III, 276, 35 (Inst II , 3, 4): Quantum ad virtutes quae inani specie nos decipiunt, 
in foro quidem politico et in communi hominum fama habebunt laudem: apud 
caeleste vero tribunal nuUius erunt pretii ad iustitiam promerendam. 

"^) III, 319, 37 (Inst II , 5, 19): Quod si quippiam interdum boni in speciem osten
tant, mentem tarnen semper hypocrisi et fallaci obliquitate involutam, animum 
interiori perversitate illigatum manere. 

" ) III , 352, 29 (Inst II , 8, 11): Principium ergo et fundamentum iustitiae vocamus 
Dei cultum: quod eo sublato, quicquid inter se aequitatis, continentiae, tempe
rantiae homines exercent, inane est ac frivolum coram Deo. 

'*) III , 275, 18 (Inst II, 3, 3): alii pudore, alii legum metu retinentur. . . alii, quia 
honestam vivendi rationem conducere ducant, ad eam utcunque aspirant; alii 
supra vulgarem sortera emergunt, quo sua maiestate alios contineant in officio. 
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vleiend: Er is een zo groot onderscheid tussen recht en onrecht, dat het 
zelfs in het dode beeld daarvan aan de dag treedt*»). Deugden? Liever 
schijndeugden! **). De werken worden bij de Fabriciussen, Scipio's en 
Cato's niet gericht op het doel waarop zij hen hadden moeten richten. 
De ware gerechtigheid is in hen niet aanwezig, omdat de plichten af
gewogen worden niet naar de daden, maar naar de bedoelingen *^). 

F allaces larvae - Bedriegelijke maskers zijn de deugden der heidenen: Est 
praeclara quaedam virtus in Cuno, in Fabricio, in Catone temperantia, in 
Scipione comitas et liberalitas, in Fabio tolerantia; maar . . . slechts in de 
schatting der mensen (sed in hominum conspectu modo, sed civili tantum 
aesnmatione). Want: apud Deum vero nihil purum, nisi ex f on te omnis 
puritatis. Aldus 50, 255 (Comm. Gal 5, 22). 

De wereld valt niet mee. Camillus is evenzeer als Catilina ingesloten 
onder de algemene toestand der menselijke slechtheid®*). En tóch is er 
verschil. In het dagelijks gesprek noemen wij de een iemand met een 
goede inborst en de ander een slechtaard. Camillus achten wij niet gelijk 
aan Catilina. Maar hoe is dat te verklaren, wanneer toch ook van 
Camillus geldt, dat hij als natuurlijk mens iemand met een slecht en ver
draaid gemoed is geweest? *'). Vanwaar dan het onderscheid? 

§ 3 . De verklaring. 
De zekerste en gemakkelijkste oplossing van bovengenoemde vraag is 
deze, dat die gaven in Camillus geen algemene gaven der natuur zijn, 
maar bijzondere genadegiften Gods, die Hij op uiteenlopende wijze en 
naar een bepaalde maat uitdeelt aan mensen, die overigens onheilig 
zijn'«). 

1. Genade. God heeft de een bijzondere genade geschonken, die Hij 

*') IV, 221, 30 (Inst I I I , 14, 2): Tantum enim est lusti et iniusti discnmen ut vel m 
mortuo dims simulacra appareat. 

'") IV, 222, 6 (Inst III , 14, 2): istas virtutes aut virtutum potius imagines Sizoo 
vertaalt met: 'beeltenissen van deugden', maar deze vertaling is hier niet scherp 
genoeg. Cf. I I I , 276, 8 (zie noot 59): sub virtutis imagine, waar ook Sizoo ver
taalt: 'onder de schijn van deugd'. 

°') IV, 222, 23 (Inst III , 14, 3): Quia ergo scopum non respiciunt quem Dei sapientia 
praescribit: tametsi officio bonum videtur quod agunt, fine tarnen perverso 
peccatum est. Constituit (se. Augustinus) igitur, omnes Fabritios, Scipiones et 
Catones in illis suis praeclaris facinoribus hoc peccasse quod quum fidei luce 
carerent, non ad eum finera ipsa retulerunt ad quem referre debuerunt; non fuisse 
ergo in lUis veram lustitiam; quia non actibus sed finibus pensantur officia. 

"^) III , 276, 15 (II, 3, 4): Nee tamen utrunque (se. CamiUum et Catilinam) desinimus 
includere sub universali humanae pravitatis conditione. 

• ') III , 276, 14 (II, 3, 4): non formidamus in vulgari sermone hunc bene natum, 
illum pravae naturae dicere. III , 275, 34 (Inst I I , 3, 4) . . . homo animal is . . . 
276, 2: Quid autem si animus pravus fuerit et contortus, qui aliud potius quidvis 
quam rectitudinem sectatus sit? 

'") III , 276, 10 (Inst II , 3, 4): haec certissima est et facillima hums quaestionis 
solutio: non esse istas communes naturae dotes, sed speciales Dei grattas, quas 
varie et ad certum modum profanus alioqui hominibus dispensat. 
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de ander niet waardig gekeurd heeft''^). Het woord 'genade' ontvalt 
Calvijn niet een enkele keer, maar het wordt door hem in algemener 
zin ^^), bewust ^') en doorlopend gebruikt. Wij zullen, om dat aan te 
tonen, de volgende plaatsen uit de Institutie citeren: 
Paulus voegt, wanneer hij er op gewezen heeft, dat God ook door de 
blinden getast kan worden, terstond daaraan toe, dat Hij niet ver ge
zocht behoeft te worden, omdat immers een ieder in zich (Calvijn han
delt in deze passage over de mens als mikrokosmos) zonder twijfel de 
hemelse genade voelt, waardoor hij bezield wordt (Hand 17, 27) ^*). 
In Gods goederen buiten en in ons mogen we zijn macht en genade 
gevoelen '^). Hoewel de wijsgeren en het menselijk verstand de woorden 
van Paulus (Hand 17, 28) onderschrijven, dat wij in God zijn en leven 
en ons bewegen, zijn ze toch ver verwijderd van het ernstige besef der 
genade, die hij aanbeveelt; want Gods bijzondere zorg (Calvijn spreekt 
hier over Gods voorzienigheid, zoals zij voor ieder schepsel bijzonder is), 
waaruit eerst recht Zijn vaderlijke gunst gekend wordt, proeven zij 
allerminst ^*). In de wet en in de profeten spreekt God het meermalen 
uit, dat zo dikwijls Hij de aarde met dauw en regen bevochtigt. Hij zijn 
genade betuigt ^^). Hoewel de mensen van nature de kracht gegeven is 
om kinderen voort te brengen, wil God toch, dat het beschouwd wordt 
als een bewijs van zijn bijzondere genade, dat Hij sommigen kinderloos 
laat, anderen kroost waardig keurt "*). De mensen is van nature een 
algemeen begrip van rede en verstand ingeplant; maar toch is dit goed 
algemeen in die zin, dat ieder voor zich daarin een bijzondere genade 
Gods moet erkennen. En tot die dankbaarheid wekt ons de Schepper der 
natuur zelf overvloedig op, doordat Hij dwazen schept, in wie Hij laat 
zien door welke gaven de ziel van de mens uitmunt, indien ze niet over-

'*) III , 276, 17 (Inst I I , 3, 4): indicamus quid specialis gratiae in alterum Dominus 
contulerit, quo alterum non sit dignatus. 

" ) Als genade aan heidenen bewezen; algemener dus dan Gods genadebetoon binnen 
de kerk. 

" ) Door deze genade af te grenzen tegen de genade, die in de wedergeboorte ge
schonken wordt. Cf. III, 315, 8 (Inst II, 5, 15): gratiam Dei (ut hoc nomen 
sumitur ubi de regeneratione est sermo) . . . En III , 248, 3 (Inst II, 2, 6): et 
gratia quidem speciali, qua electi soli per regenerationem donantur. Zie ook 23, 
100 (Comm. Gen 4, 20): Nos autem sic miremur quas Deus in illos (se. in familia 
Cain) gratiae suae divitias effudit, ut longe pluris sit nobis regenerationis gratia. 
Verder 37, 106 (Prael. Jes 44, 3). 

'•) III , 47, 3 (Inst I, 5, 3): Paulus, ubi admonuit, Deum palpando a caecis quoque 
posse deprehendi, mox procul quaerendum non esse adiungit (Act. 17. f. 27), quia 
scilicet intus singuli caelestem gratiam qua vegetantur, indubie sentiunt. 

"*) III, 172, 24 (Inst I, 14, 22): simul in nobis ipsis, et tantis quae in nos contulit 
bonis, sentimus ipsius potentiam et gratiam. 

'*) III , 188, 26 (Inst I, 16, 1): quanvis Pauli sententiae subscribant (se. philosophi et 
humanae mentes), in Deo nos esse, et moveri, et vivere (Act. 17. f. 28): longe 
tamen absunt a serio eius quam commendat gratiae sensu: quia specialem Dei 
curam, ex qua demum cognoscitur paternus eius favor, minime gustant. 

" ) III , 195, 20 (Inst I, 16, 5): In Lege et in Prophetis saepius pronuntiat, quoties 
rore et pluvia terram irrigat, se gratiam suam testari. 

'*) III, 197, 32 (Inst I, 16, 7): Sic quum naturaliter vis generandi indita sit homini-
bus, Deus tamen speciali gratiae vult ferri acceptum quod alios relinquit in 
orbitate, alios sobole dignatur. 
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goten is met zijn licht; hetwelk als een natuurlijk licht in allen aanwezig 
is in die zin, dat het geheel en al een genadegeschenk is van zijn wel
dadigheid jegens een ieder afzonderlijk ^^). Ook al worden sommigen als 
dwazen of onnozelen geboren, dat gebrek verduistert Gods algemene 
genade niet; integendeel, door het aanschouwen daarvan worden wij er 
aan herinnerd, dat wat ons overgelaten is met recht moet worden toe
geschreven aan Gods toegevendheid. Want indien Hij ons niet gespaard 
had, zou de afval de ondergang van de ganse natuur met zich gesleept 
hebben. En dat sommigen uitmunten in scherpzinnigheid, anderen uit
steken door hun oordeel, weer anderen een vlugger verstand hebben tot 
het leren van deze of gene kunst: in deze verscheidenheid toont God ons 
zijn genade, opdat niemand zich als het zijne aanmatige, wat uit Gods 
loutere mildheid voortvloeit. Want waarom steekt de een boven de ander 
uit anders dan opdat in de algemene natuur de bijzondere genade Gods 
zou uitblinken, die, doordat ze velen voorbijgaat, uitroept, dat ze aan 
niemand gebonden is? ^''). 
's Mensen natuur is geheel zondig en als sommigen niet slechts in voor
treffelijke daden hebben uitgemunt, maar ook in hun ganse leven on
onderbroken zich zeer eervol gedragen hebben, dan moet ons in de zin 
komen, dat temidden van die verdorvenheid der natuur er nog enige 
plaats is voor de genade Gods, niet om die verdorvenheid te reinigen, 
maar om haar in bedwang te houden. Want indien de Here met losse 
teugel ieders gemoed zich liet te buiten gaan aan alle mogelijke lusten, 
dan zou er ongetwijfeld niemand zijn, die niet metterdaad overtuigend 
zou aantonen, dat naar waarheid op hem alle rampen passen, om welke 
Paulus de ganse natuur veroordeelt**'). Ook ten aanzien van de hande
lingen, die op zichzelf noch rechtvaardig, noch zondig zijn en die meer 
betrekking hebben op het lichamelijke leven dan op het geestelijke, moet 
men de mens niet zonder meer een vrije keuze toekennen. Want we 
moeten weten, dat het een bijzondere genade van de Here is, zo dikwijls 
als ons in de geest komt te kiezen wat in ons belang is; zo dikwijls als 

'") I I I , 257, 33 (Inst II, 2, 14): Sic tarnen universale est bonum, ut in eo pro se 
quisque peculiarem Dei gratiam agnoscere debeat. Ad quam gratitudinem nos 
abunde expergefacit ipse naturae conditor, dum moriones creat, in quibus re-
praesentat quibus excellat dotibus hominibus anima, nisi eius lumine perfusa: 
quod sic naturale inest omnibus, ut prorsus gratuitum sit erga singulos beneficen-
tiae eius munus. 

*") III , 259, 32 (Inst II, 2, 17): Nam quod nascuntur moriones quidam, vel stupidi, 
defectus ille generalem Dei gratiam non obscurat: quin potius tali spectaculo 
monemur, quod nobis relictum est, Dei indulgentiae merito debere ascribi: quia 
nisi nobis pepercisset, totius naturae interitum secum traxisset defectio. Quod 
autem alii praestant acumine, alii iudicio superant, aliis mens agilior est ad hanc 
vel illam artem discendam, in hac varietate gratiam suam nobis commendat Deus, 
ne sibi quisquam velut proprium arroget quod ex mera illius liberalitate fluit. 
Unde enim alius alio praestantior, nisi ut in natura communi emineat specialis 
Dei gratia, quae multos praeteriens, nemini se obstrictam esse clamat? 

* )̂ I I I , 274, 32 (Inst II, 3, 3): Sed hic succurrere nobis debet, inter illam naturae 
corruptionem esse nonnullum gratia Dei locum, non quae illam purget, sed intus 
cohibeat. Nam si singulorum animos laxis habenis Dominus in libidines quaslibet 
exultare permitteret, nemo baud dubie esset qui non reipsa fidem faceret veris-
sime in se competere omnia mala quibus universam naturam damnat Paulus. 
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onze wil daarheen neigt en wederom zo dikwijls onze geest en ons har t 
ontvluchten w a t anders schade zou hebben toegebracht ^^). 

Calvijns commentaren bevestigen, dat hij waarlijk niet sporadisch de gaven 
van God aan de heidenen als 'genade' gekwalificeerd heeft. Wij vermelden 
de volgende plaatsen (alle bij H. Kuiper, Calvin on common grace te vinden): 
De nakomelingen van Kaïn blonken uit in kunsten en wetenschappen, die wij 
mogen bewonderen als rijkdommen van Gods genade (miremur quas Deus in 
illos gratiae suae divitias effudit), 23, 100 (Comm. Gen 4, 20). 
De ene taal van voor de spraakverwarring spreekt van de bijzondere genade 
Gods tot handhaving van de heilige band der gemeenschap onder de mensen 
(raram Dei gratiam commendat), 23, 164 (Comm. Gen 11, 1). 
Ook de verspreiding van de mensen, zoals die reeds voor de spraakverwarring 
had plaatsgevonden, kwam voort uit Gods zegening en genade (Fuerant iam 
prius dispersi homines: neque id loco poenae censeri debuit, quum ex Dei 
benedictione potius et gratia flueret), 23, 167 (Comm. Gen 11, 8). 
Vruchtbaarheid is een genade Gods, voorkomend onder het gehele menselijke 
geslacht (foecunditatem peculiare esse Dei donum. . . effusa fuit in totum 
humanum genus gratia gignendae sobolis), 23, 347 (Comm. Gen 25, 21). 
Zo is ook de welsprekendheid van de een boven de ander een genade Gods 
(ex speciali sua gratia fluere quod alii supra alios eloquentia pollent), 24, 56 
(Comm. Ex 4, 11). 
Mozes' gebed na de opstand van Korach, Dathan en Abiram is een gebed om 
God te bewegen zijn eigen werk in de schepping te bewaren. Daarin vermeldt 
Mozes niet de speciale genade waarmee God zijn volk had omhelsd, maar 
spreekt hij in breder verband over de algemene genade van de schepping 
(specialem Dei gratiam, qua populum amplexus erat Deus . . . Moses autem 
latius sermonem extendit, nempe ad generalem gratiam creationis), 25, 222 
(Num 16, 22). Cf. 37, 106 (Comm. Jes 44, 3): allusio est ad universalem 
gratiam quae per omnes creaturas expansa est. 
Eerzame, ernstige en gematigde mannen (als Aristides) hebben toch door hun 
goddeloze hoogmoed Gods genade veracht (honestos, graves et temperantes 
viros: quum propria virtute freti, Dei gratiam sacrilego fastu contempserint), 
32, 792 (Comm. Ps 86, 2). 
Meer dan eens wordt in Psalm 104 gezegd, dat God de mensen brood 
verschaft. Deze herhaling dient om de genade aan te bevelen van God, die 
teder en overvloedig de mensen grootbrengt, zoals een zeer goedaardige vader 
zijn kinderen (ad commendationem gratiae Dei posita est, dum molliter 
et laute homines, tanquam pater indulgentissimus, filios educat), 32, 90 
(Comm. Ps 104, 15). Ook Psalm 145, 16 getuigt van louter genade en mildheid 
bij God, die alle levende schepselen voedt (mera gratia et liberalitate), 32, 
417. Zoals Calvijn over hetzelfde onderwerp kan spreken van Gods genade 
en vaderlijke liefde jegens het menselijk geslacht {gratiae, paternique erga genus 
humanum amoris specimen ante oculos Deus proponit), 32, 428 (Comm. Ps 
147, 7). 
Het menselijk geslacht moet tegen uitroeiing door de macht der wilde dieren 
beschermd worden. Daarom is er te meer sprake van Gods genade, nu dit ook 

' ' ) III, 295, 22 (Inst II, 4, 6): ut noverimus specialis esse gratiae Domini, quoties in 
mentem venit eligere quod e re nostra est: quoties eo voluntas inclinat: rursum 
quoties et mens et animus refugit quod alioqui erat nociturum. 
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geschiedt {gratiam hanc magis commendat propheta a necessitate... in eo 
perspicitur incomparabilis Dei bonitas, qui humanis commodis tam paterne 
prospexit), 32, 93 (Comm. Ps 104, 22). 
Ook Psalm 107 getuigt meer dan eens van Gods gratia, die Hij aan gelovigen 
èn ongelovigen schenkt, in de uitredding uit verschillende gevaren, 32, 138. 
139. 141. 143 (Comm. Ps 107, 10. 17. 23. 39). Cf. 32, 139: Propheta Dei 
clementiam in reprobis quoque et ingratis vult considerari (Comm. Ps 104, 20). 
Alles wat nuttig is voor het levensonderhoud en onder de naties gevonden 
wordt, vloeit voort uit Gods genade alleen (ex mera Dei gratia fluere), 36, 82 
(Comm. Jes 3, 2). 
Het herstel van Tyrus wordt terecht toegeschreven aan de genade Gods, een 
genade jegens goddelozen bewezen (Talis autem instauratio Dei gratiae 
merito adscribitur. Voor de goddeloosheid: tametsi Dominus severus sit iudex 
adversus impios, tamen misericordiae suae locum relinquere), 36, 395 (Comm. 
Jes 23, 17). 
Was er geen gezag, dan zouden de hartstochten der mensen ongebreideld de 
vrije loop hebben. Maar Gods genade schittert altijd in alle regeringen 
(lucere tamen semper gratiam Dei in omnibus imperils), 40, 657 (Prael. Dan 
4, 10). 
Zoals Israël uit Egypte gevoerd is, zo zijn de Filistijnen uit Kaftor en de Ara
meeërs uit Kir gevoerd. Deze verlossing was voor al die naties genade 
(omnes similiter fuerint redempti a Domino, et haec communis fuerit omnium 
de quibus loquitur gratia), 43, 164 (Prael. Am 9, 7). 
Al openbaart God aan Judea zijn speciale genade, overal schitteren toch 
de tekenen van Gods genade (Tametsi enim ubique refulgeant signa gratiae 
Dei . . . fuit tamen speciale aliquid in Judea), 44, 400 (Prael. Mal 1, 2). 
Wat kunnen de mensen van zichzelf meebrengen, daar zij alles aan Gods 
genadige weldadigheid te danken hebben? Zij zijn niets, tenzij louter vanwege 
Gods genade (Quid enim de suo afferant, qui bonorum omnium indigi nihil 
habent nisi ex gratuita eius beneficentia? Imo qui nihil sunt nisi ex mera 
eius gratia, 48, 413 (Comm. Hand 17, 25). 

2. Andere aanduidingen. Ook met andere aanduidingen kan Calvijn 
ui tdrukken wat hij hierboven met 'genade' omschrijft. Calvijn spreekt 
van Gods goedheid^^), barmhartigheid**), liefde**), toegevendheid*^), 
gunst * ') , clementie **), zegening *') , mildheid *"), welwillendheid '*) , 

83) Bonitas: III, 34, 19 (Inst I, 2, 1); III, 51, 25 (Inst I, 5, 6); III, 86, 2 (Inst I, 
10, 1); III, 191, 7 (Inst I, 16, 3). 

" ) Misericordia: III, 34, 33 (Inst I, 2, 1); III, 51, 29 (Inst I, 5, 6). Cf. 49, 24 
(Comm. Rom 1, 21). 

»5) Amor: III, 47, 25 (Inst I, 5, 3). 
»«) Indulgentia: III, 259, 34 (Inst II, 2, 17). Of ook: Facilitas: IV, 318, 33 (Inst III, 

20, 15). 
") Favor: III, 190, 8 (Inst I, 16, 2); III, 195, 13 (Inst I, 16, 5). 
»«) dementia: III, 52, 25 (Inst I, 5, 8). 
»») Benedictie: III, 199, 8 (Inst I, 16, 8); IV, 173, 1 (Inst III, 9, 3); IV, 222, 1 (Inst 

III, 14, 2); IV, 451, 25 (Inst III, 25, 9). 
•») Liberalitas: III, 47, 32 (Inst I, 5, 4); III, 260, 3 (Inst II, 2, 17); IV, 451, 20 

(Inst III, 25, 9). 
»i) Benevokntia: III, 261, 10 (Inst II, 2, 18). 

220 



goedgunstigheid '^), weldadigheid '*). En nog is de rij niet volledig. Het 
is gemakkelijk in de 'genade'-citaten na te gaan, dat van èïïig5~rfgren=. 
zing dezer aanduidingen tegen het begrip 'genade' geen sprake is. En 
daarmee ook, dat Calvijn deze genade niet alleen als 'daad' en 'gave', 
maar ook als genadige gezindheid van God in het licht stelt. 

Het is onnodig ook hier uit de commentaren van Calvijn te citeren. Men kan 
in de genoemde studie van H. Kuiper te kust en te keur gaan voor alle 
hierboven uit de Institutie samengelezen varianten. Ook in de commentaren 
worden deze varianten promiscue met genade gebruikt. Men zie hierboven 
b.v. de verklaringen op Gen 11, 8 (benedictie en gratia), Ps 145, 16 (gratia en 
liberalitas), Ps 147, 7 (gratia en amor), Jes 23, 17 (misericordia en gratia). 

3. Genade ook vóór de val jegens andere schepselen. Wij hebben ge
zien, dat Calvijn het woord genade in ruime zin gebruikt. Het is van 
belang er hier op te wijzen, dat Calvijn een nog ruimere toepassing kent. 
Niet alleen na de val, maar ook daarvoor betoont God aan de (zonde-
loze) mens zijn genade. Dat ligt reeds opgesloten in Calvijns exegese van 
Joh 1, 4, waarin hij het leven een bijzondere genade Gods noemt, die de 
mens doet uitsteken boven de overige levende wezens '*). En duidelijk 
zegt hij het, wanneer hij de toestand van de mens nd vergelijkt met die 
van voor de val: Wat is er dan nu over dan dat hij, van alle heerlijkheid 
ontbloot en beroofd, God erkenne, voor wiens weldadigheid hij niet 
dankbaar kon zijn, toen hij overvloeide van de rijkdommen zijner ge
nade? ^^). Augustinus leert volkomen juist, dat de mens van de genade
gaven door de val beroofd is **). 
Het gebruik van het woord genade is hier bij Calvijn weloverwogen. 
Vandaag is er een kloof tussen onze vuilheid en de hoogste reinheid 
Gods; maar ook al was de mens, vrij van alle smet, in reinheid staande 
gebleven, dan was toch zijn staat te nederig geweest om zonder midde
laar tot God te kunnen doordringen ^^). In het licht van Gods majesteit 
en heiligheid te kunnen blijven staan - dat is ook in het paradijs voor de 
zwakke (hoewel niet zondige) mens genade '*). 

»2) Benignitas: I I I , 51, 34 (Inst I, 5, 7); III, 59, 21 (Inst I, 5, 14); IV, 178, 24 (Inst 
I I I , 10, 2); V, 471, 25 (Inst IV, 20, 1). Ook: Propitius: IV, 318, 33 (Inst III, 
20, 15). 

»») Benefkentia: III, 51, 34 (Inst I, 5, 7); III , 86, 2 (Inst I, 10, 1); III, 258, 4 (Inst 
11, 2, 14). 

" ) III, 180, 15 (Inst I, 15, 4): singularem Dei gratiam qua homo reliquis animantibus 
praecellit. . . quia non vulgarem adeptus est vitam, sed coniunctam cum luce 
intelligentiae. 

»'*) III , 242, 2 (Inst II, 2, 1): Quid ergo nunc superest nisi ut Deum, (cuius beneficen-
tiae gratus esse non potuit, quum divitiis gratiae eius afflueret) omni gloria nudus 
ac destitutus agnoscat? 

'o) I I I , 259, 23 (Inst II, 2, 16): Verissime enim August inus . . . ut gratuita homini 
post lapsum detracta esse, ita naturalia haec quae restabant, corrupta fuisse docet. 

' ' ) III , 437, 23 (Inst II, 12, 1): Quanvis ab omni labe integer stetisset homo, humi-
lior tamen erat eius conditio quam ut sine Mediatore ad Deum penetraret. 

°') Over de zwakheid van de paradijsmens: III , 186, 30 (Inst I, 15, 8). Zie ook IV, 
209, 7 (Inst III, 12, 1): (lob) videt ne Angelica quidem sanctitate posse Deum 
placari, si ad summam trutinam revocet eorum opera. 
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In zijn commentaar op Col 1, 20 verklaart Calvijn, dat volgens Job 4, 18 
ook de grootste reinheid onder de engelen, gemeten naar de rechtvaardigheid 
Gods vuil is. Ook zij hebben de genade (van Christus) nodig (Hue procul 
dubio spectat sententia ista ex libro lob (4, 18), In angelis suis reperiet 
iniquitatem . . . pronuntiat. . . illic spiritus summam puritatem sordere, si ad 
Dei iustitiam exigatur. Constituendum igitur, non esse tantum in angelis 
iustitiae, quod ad plenam cum Deo coniunctionem sufficiat. Itaque pacificatore 
opus habent, per cuius gratiam penitus Deo adhaereant), 52, 89. Ook voor de 
engelen geldt dus wat wij in de Institutie voor de mens van voor de zondeval 
lazen. 
In hoe ruime zin Calvijn het woord genade gebruikt, blijkt uit de volgende 
passages, waarin van genade zelfs jegens de dieren en de bergen gesproken 
wordt: 
Om Gods genade te vergroten heeft de profeet in Ps 104, 11 zo gesproken, 
dat God zich verwaardigt zijn zorg zelfs tot het wild gedierte uit te strekken 
(ad amplificandam Dei gratiam ita loquutus sit propheta, quod suam curam 
ad bruta pecora extendere dignatur . . . illic ferae bestiae aliqua Dei benedic-
tione fruuntur), 31, 89 (Comm. Ps 104, 10-13). 
De bergen staan slechts vast, voorzover ze gestut zijn door de genade Gods, 
zoals ook de wereld geen moment zonder de genade en goedheid Gods vast
staat (montes non stare in sua firmitate, nisi quatenus suffulti sunt gratia 
Dei. . . non posse orbem stare ad momentum, nisi quatenus sustinetur gratia 
et bonitate Dei), 43, 442v (Prael. Nah 1, 5). 

Aan het tot nu toe uit Calvijns Institutie gereleveerde, kunnen wij twee 
belangrijke conclusies verbinden: § 4. Calvijn kent wel een algemene 
openbaring, maar § 5. Hij kent geen natuurlijke theologie. 

§ 4. Calvijn kent wel een algemene openbaring. 

1. Algemene openbaring. God heeft in allen een zeker begrip zijner 
Godheid gelegd, maar Hij vernieuwt ook de herinnering daaraan ge
stadig ®9). Niet alleen heeft hij in de harten der mensen de kiem van de 
godsdienst gelegd, maar ook heeft Hij zichzelf in het ganse bouwwerk 
der wereld zo geopenbaard en biedt Hij zich dagelijks daarin zo open
lijk aan, dat de mensen hun ogen niet kunnen openen, of ze worden 
gedwongen Hem te aanschouwen ""•). De natuur, maar vooral de zo 
vlugge bewegingen, de zo schitterende vermogens en de zo zeldzame 
gaven der ziel tonen duidelijk de Goddelijkheid, die zich niet gemakke
lijk laat verbergen 1"̂ ). Voor buitenstaanders en huisgenoten is dit een 
gemeenschappelijke weg om God te zoeken, indien zij de lijnen volgen, 
die boven en beneden in de natuur zijn levende beeltenis tekenen*"^). 

" ) III , 37, 19 (Inst I, 3, 1): quandam sui numinis intelligentiam universis Deus ipse 
indidit, cuius memoriam assidue renovans. 

*'"') III, 45, 2 (Inst I, 5, 1): ita se patefecit in toto mundi opificio, ac se quotidie 
palam offert, ut aperire oculos nequeant quin aspicere eum cogantur. 

i*"̂ ) III, 48, 10 (Inst I, 5, 4): quae se non patitur facile caelari. 
^""i III, 51, 18 (Inst I, 5, 6): exteris et domesticis communem hanc esse viam quae-

rendi Dei, si lineamenta sequantur quae sursum ac deorsum vivam eius effigiem 
adumbrant. 
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Ook in zijn werken buiten de gewone loop der natuur betoont Hij met 
openlijke en dagelijkse kentekenen aan de vromen zijn goedertierenheid, 
aan de slechten en bozen zijn gestrengheid ^''^). In hopeloze omstandig
heden, zoals Ps 107 die tekent, betuigt God plotseling en wonderbaarlijk 
en boven verwachting zijn vaderlijke goedertierenheid *"*). Wij moeten 
God in zijn werken aanschouwen, door welke Hij zich in een nauwe en 
vertrouwelijke houding tot ons stelt en in zekere zin zich aan ons mede
deelt 1*̂ ). De Here ontbreekt het niet aan getuigenis, omdat Hij door 
overvloedige en veelsoortige goedgunstigheid de mensen liefelijk tot zijn 
kennis aanlokt i"*). De bewijzen van de kennis van God zijn alge
meen *"''). Jesaja verwijt de dienaren van valse goden terecht onver
stand, omdat zij uit de grondslagen der aarde en de omloop der hemelen 
niet geleerd hebben, wie de ware God was i"*). In de samenstelling der 
wereld blinkt een onschatbare wijsheid, macht, rechtvaardigheid en 
goedheid Gods **'). Ja, de wijsheid en macht en goedheid van de Schep
per bieden zich vanzelf aan en dringen zich op ook aan hen, die ze niet 
willen opmerken ^^''). 
In de uitdeling van gaven werkt Gods Geest, de enige bron der waar
heid en daarom kunnen de gaven van de Geest niet geringschat worden 
zonder dat men de Geest zelf minacht en smaadt ^'*). Het natuurlijk 
licht is wel in allen aanwezig, maar toch in die zin, dat het geheel en al 
genadegeschenk is van Gods barmhartigheid jegens ieder afzonder
lijk '1'̂ ). God vervult, beweegt en voedt alles door de kracht van zijn 
Geest "3). 
Terwijl de zondaar het onderscheid tussen goed en kwaad tracht te ont
vluchten, wordt hij toch telkens weer daarheen gesleurd ^**). God ver
sterkt het onderscheid tussen eerbare en schandelijke daden, dat in het 
hart van een ieder ingegrift is, ook dikwijls door de bediening van zijn 
voorzienigheid *^''). 
"") III, 51, 34 (Inst I, 5, 7): apertis tarnen ac quotidianis indiciis, suam piis clemen-

tiam, improbis ac sceleratis severitatem declaret. 
"•*) III, 52, 15 (Inst I, 5, 8): repente et mirabiliter ac praeter spem. 
i"') III, 53, 22 (Inst I, 5, 9): ut illum in suis operibus contemplemur quibus se propin-

quum nobis familiaremque reddit, ac quodammodo communicat. 
1»*) III, 59, 19 (Inst I, 5, 14): Utcunque ergo non destituatur testiraonio Dominus, 

dum plurima et varia benignitate homines in sui cognitionem suaviter allicit. 
*"') III , 61, 5 (Inst I, 6, 1): communia documenta. 
" ' ) III, 152, 5 (Inst I, 14, 1): quod ex terrae fundamentis et caelorum ambitu non 

didicerint quisnam esset verus Deus. 
" ' ) III, 171, 22 (Inst I, 14, 21): inaestimabllis Dei sapientia, potentia, iustitia, bonitas 

in mundi compositione. , 
' " ) III, 187, 26 (Inst I, 16, 1): quae sponte sese proferunt, et nolentibus etiam in-

gerunt. 
'!*) III, 258, 14 (Inst II , 2, 15): unicum veritatis fontem, Dei Spiritum esse repu-

t a m u s . . . non enim dona Spiritus, sine ipsius contemptu et opprobrio vilipen-
duntur. 

1") III, 258, 3 (Inst II, 2, 14): quod sic naturale (se. lumen) inest omnibus, ut prorsus 
gratuitum sit erga singulos beneficentiae eius munus. 

1") III, 259, 11 (Inst I I , 2, 16): replet, movet, vegetat omnia eiusdem Spiritus virtute. 
•^*) III, 265, 17 (Inst I I , 2, 22): Sed quura subterfugiens peccator impressum sibi boni 

et mali iudicium, illuc identidem retrahatur. 
" ' ) IV, 221, 33 (Inst III, 14, 2): distinctionem inter honesta et turpia facinora non 
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Z o is er dus naast de bijzondere mededeling Gods , die de zielen der 
vromen verlicht tot de kennis Gods (de bijzondere openbaring), een 
algemene mededeling, die over hemel en aarde en alle schepselen der 
wereld zich uitstrekt algemene openbaring) " * ) . 

Het moet de lezer niet ontgaan hoe actueel, dynamisch en persoonlijk de 
algemene openbaring door Calvijn opgevat wordt. God openbaart zich 
gestadig, dagelijks, telkens weer, plotseling, jegens een ieder afzonderlijk, etc. 
Zie hierboven. Deze openbaring gaat dus allerminst in een zekere natuurwet
matigheid op. Integendeel: de algemene openbaring draagt bij Calvijn telkens 
weer een bijzonder karakter. Stelt men het zo niet, dan ziet Calvijn het 
gevaar dreigen, dat heel gemakkelijk Gods genade en toorn in het leven van 
alle dag weggecijferd worden. Instructief zijn de volgende passages: 
Indien wij toegeven, dat het beginsel der beweging in Gods macht berust, 
maar alles verder vanzelf of bij toeval loopt, waarheen de neiging der natuur 
het drijft, dan zullen de afwisseling van dagen en nachten en ook van winter 
en zomer Gods werk zijn, inzoverre Hij door aan een elk zijn rol toe te delen, 
een vaste wet heeft voorgeschreven; indien namelijk de dagen, die op de 
nachten, de maanden, die op de maanden en de jaren, die op de jaren volgen, 
altijd in gelijkmatige gang dezelfde maat bewaarden. Maar dat nu eens 
onmatige warmte, verbonden met droogte, alle vruchten verzengt, dan weer 
ontijdige regens het gezaaide vernielen en dat uit hagel en noodweer plotseling 
rampen voortkomen, zal niet Gods werk zijn, tenzij misschien omdat aan de 
onderlinge ontmoeting van sterren en andere natuurlijke oorzaken de wolken, 
het mooie weer, de koude of de warmte hun oorsprong ontlenen. Maar, zo ver
volgt Calvijn, op die manier wordt noch aan Gods vaderlijke gunst, noch aan 
zijn oordelen ruimte gelaten (hoc modo nee paterno Dei favori, nee iudiciis 
locus relinquitur). Indien ze zeggen, dat God het menselijk geslacht reeds 
genoeg beweldadigt, doordat Hij hemel en aarde de gewone kracht schenkt 
om voedsel te verschaffen, dan is dat wel een zeer zwak en onheilig verzinsel; 
alsof de vruchtbaarheid van het ene jaar niet een bijzondere weldaad Gods 
was, en de schaarste en de honger van het andere niet een vloek en een straf.. . 
Zo dikwijls Hij de aarde met dauw en regen bevochtigt, betuigt Hij zijn genade 
(gratiam). En het is een teken van zijn ontwijfelbare en bijzondere wraak, 
wanneer de hemel door zijn bevel hard wordt als ijzer, het gezaaide door 
brand en andere rampen omkomt en zo dikwijls de akkers getroffen worden 
door hagel en noodweer, III, 195, 1 (Inst I, 16, 5). Zo regelt God ieder 
ding afzonderlijk met een bijzondere voorzienigheid (singular! quadam provi-
dentia unumquodque eorum quae condidit), I II , 188, 5 (Inst I, 16, 1). 
Van een algemene voorzienigheid wil Calvijn wel spreken, mits men hem 
dit toegeeft, dat de wereld door God geregeerd wordt niet slechts omdat Hij 
de door Hem gesteld orde der natuur beschermt, maar ook omdat Hij voor een 
ieder van zijn werken een bijzondere zorg draagt (modo vicissim hoc mihi 
concedant, mundum a Deo regi, non tantum quia positum a se naturae 
ordinem tuetur, sed quia peculiarem uniuscuiusque ex suis operibus curam gerit), 
I II , 194, 10 (Inst I, 16, 4). Verder is het kinderwerk de bijzondere voorzienig-

modo singulorum mentibus Dominus insculpsit, sed providentiae quoque suae 
dispensatione saepe confirmat. 

" ' ) III, 408, 19 (II, 10, 7): communicandi rationem . . . illam generalem quae per 
caelum et terram omnesque mundl creaturas diffunditur.. . istam specialem quae 
piorum animae et illuminantur in Dei notitiam. 
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held te beperken tot bijzondere handelingen, want zelfs geen van de musjes, 
die geen enkele waarde hebben, valt op de aarde zonder de wil des Vaders 
(Puerile est. . . hoc ad particulares actus restringere . . . nullum ex passerculis 
nullius pretii cadere in terram sine Patris voluntate), III, 195, 30 (Inst I, 
16, 5). 
Zo alleen valt te verstaan, dat Calvijn schrijft, dat God met openlijke en 
dagelijkse kentekenen de vromen zijn goedertierenheid, de slechten en godde-
lozen zijn gestrengheid betoont, III, 51, 34 (Inst I, 5, 7). Dat is de voort
durende regel (perpetuam regulam), die echter het feit niet mag verduisteren, 
dat Hij slechten en schuldigen meer dan eens een tijd lang ongestraft Iaat 
opspringen van vreugde, en het duldt, dat goeden en onschuldigen door veel 
tegenspoed geteisterd en onderdrukt worden, III, 52, 1 (Inst I, 5, 7). Het 
laatste moet ons opwekken en oprichten tot de hoop op het toekomstige leven, 
III, 54, 2 (Inst I, 5, 10). 
Maar al zijn er afwijkingen, ze doen voor Calvijn blijkbaar niets af aan de 
regel, die hij later weer formuleert: alle voorspoed is een zegen Gods, en ramp 
en tegenspoed zijn een vloek (si successus omnis, Dei benedictio est, calamitas 
et adversitas, eius maledictio), III, 199, 8 (Inst I, 16, 8). 

Calvijn kent een algemene openbaring Gods. Wie dat ontkent, weet met 
de uitspraken van Calvijn over het niet-te-verontschuldigen-zijn van de 
mens geen raad. De mens is inexcusabilis, juist omdat God zich duidelijk 
geopenbaard heeft aan allen! 

2. Daarom niet te verontschuldigen. Ontwijfelbare kentekenen van zijn 
heerlijkheid heeft God in ieder van zijn werken ingegrift, en wel zo 
duidelijke en in het oog vallende tekenen, dat alle voorwenden van on
wetendheid is weggenomen, al is men nog zo onkundig en dom i^^). De 
ondankbaarheid der mensen is meer dan genoeg van alle verdediging 
beroofd door die glans, die aan de hemel en op de aarde aller ogen 
treft "*). Het is een schandelijke onwetendheid de ene God niet aan te 
hangen ^*'). Het kon ongerijmd schijnen, dat de heidenen zonder enig 
voorafgaand oordeel zouden verloren gaan. Daarom spreekt Paulus over 
het geweten der mensen, dat hun is als een wet en dat voldoende is tot 
hun rechtvaardige veroordeling. Daarom is het einde van de natuurlijke 
wet, dat de mens niet verontschuldigbaar wordt **"). Altijd begeren de 
mensen tegen Gods oordeel graag uitvluchten te zoeken, maar, terwijl 
dat oordeel nog niet geopenbaard is, verraden ze nu, door het getuigenis 

^") III , 45, 6 (Inst I, 5, 1): singulis operibus suis certas gloriae suae notas insculpsit, 
et quidem adeo claras et insignes ut sublata sit quanlibet rudibus et stupidis 
ignorantiae excusatio. 

'*') III, 60, 11 (Inst I, 6, 1): hominum ingratitudinem satis superque omni patricinio 
spoliat fulgor ille qui in caelo et in terra omnium oculis ingeritur. 

"") III, 105, 32 (Inst I, 12, 1): turpis interim se prodit inscitia, quod neque adhaerent 
uni Deo. 

i^") III, 265, 3 (Inst II, 2, 22): Hoc quia poterat absurdum videri, ut sine ullo iudicio 
praecedente Gentes pereant, continuo subiicit, suam illis conscientiam esse vice 
Legis: ideoque ad iustam earum damnationem sufficere. Finis ergo legis naturalis 
est, ut reddatur homo inexcusabilis. 

225 



der wet en van hun geweten, aldus terneergeslagen, in zichzelf, wat ze 
verdiend hebben *^^). 

3. Niet te verontschuldigen: ook al kent de mens God nauwelijks. Het 
is waar, dat de algemene openbaring de mensen, of zij willen of niet ^^^), 
dwingt ^̂ )̂ tot kennis van God. En ook al is deze kennis verstikt en 
verdorven, zij is juist groot genoeg om de mens inexcusabel te maken. 
Wanneer Paulus (Rom 1, 19) leert, dat uit de schepping der wereld ge
openbaard wordt, wat omtrent God geweten moet worden, dan duidt 
hij daarmee niet zulk een openbaring aan, die door de scherpzinnigheid 
der mensen gevat kan worden; maar hij toont veeleer aan, dat die niet 
verder gaat dan om te maken, dat zij niet te verontschuldigen zouden 
zijn ^^*). Omdat allen zonder uitzondering door hun ijdelheid getrokken 
of vervallen zijn tot valse verzinsels en hun zinnen zo verijdeld zijn, 
heeft al wat zij van nature beseft hebben omtrent de enige God geen 
meerdere kracht dan dat zij niet te verontschuldigen zouden zijn ^^^). 
De Here heeft de wijsgeren wel vergund iets van zijn Godheid te 
proeven, opdat ze hun goddeloosheid niet zouden kunnen verschuilen 
achter onwetendheid '^*). De harten der mensen zijn slechts tot dit doel 
doortrokken met het onderscheidingsvermogen van rechtvaardig en on
rechtvaardig, opdat ze zich niet zouden verbergen achter de veront
schuldiging van onwetendheid. En daarom is het allerminst noodzake
lijk in ieder afzonderlijk geval de waarheid te zien, maar is het meer 
dan genoeg, dat ze in zoverre inzicht hebben, dat ze geen uitvluchten 
kunnen zoeken zonder, door het getuigenis van het geweten overtuigd, 
reeds terstond aan te vangen te huiveren voor Gods rechterstoel ^^). 

4. De algemene openbaring is ongenoegzaam. De natuurlijke mens kent 
God nauwelijks. Genoegzaam om geen excuses te hebben. Echter onge
noegzaam om God als Schepper, dus zeker niet als Verlosser waarlijk te 
kennen. 
Wij kunnen God in zijn werken aanschouwen, door welke Hij zich in 
een nauwe en vertrouwelijke houding tot ons stelt en (dan komt de be-

1") III, 335, 26 (Inst II , 7, 9): libenter semper cupiunt adversus Dei iudicium tergi-
versari: nunc illo nondum patefacto, Legis tarnen et conscientiae testimonio sic 
constemati, in seipsis produnt quid meriti sint. Cf. I l l , 344, l l v (Inst II, 8, 1). 

" ' ) I I I , 38, 33 (Inst I, 3, 2): velint tarnen nolint. Zo ook I I I , 47, 34 (Inst I, 5, 4); 
I I I , 265, 19 (Inst II, 2, 22). 

f ) III, 42, 12 (Inst I, 4, 2): Quanquam ergo coguntur aliquem Deum agnoscere. Cf. 
I I I , 43, 15 (Inst I, 4, 4); III, 51, 4 (Inst I, 5, 6). 

12*) III, 59, 10 (Inst I, 5, 14): talem manifestationem designat quae hominum per-
spicacia comprehendatur: quin potius eam ostendit non ultra procedere nisi ut 
reddantur inexcusabiles. 

1"') III, 87, 32 (Inst I, 10, 3): quia omnes ad unum vanitate sua vel tracti vel prolap-
si sunt ad falsa commenta, atque ita evanuerunt eorum sensus, quicquid natura-
liter senserunt de unico Deo non ultra valuit nisi ut essent inexcusabiles. 

i'") III, 260, 37 (Inst II, 2, 18): exiguum divinitatis suae gustum, ne ignorantiam 
impietati obtenderent. 

1") III, 266, 13 (Inst II, 2, 24): minime necessarium est veritatem in singulis cemere: 
sed satis superque est, eatenus intelligere, ne tergiversari queant quin teste con-
scientia convicti iam nunc ad Dei tribunal horrere incipiant. 
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perking, J. D.) in zekere zin aan ons mededeelt '^^). Wel is de mens 
genoegzaam van alle verdediging beroofd, maar het is toch noodzakelijk, 
dat er een ander en beter hulpmiddel bijkomt, dat ons op juiste wijze 
voert tot de Schepper der wereld zelf. Daarom heeft Hij niet zonder 
reden het licht van zijn Woord er aan toegevoegd, opdat Hij daardoor 
tot zaligheid bekend zou worden. En dit voorrecht heeft Hij hen waar
dig gekeurd, die Hij dichter en vertrouwelijker tot zich wilde ver
zamelen ^^'). Evenals oude lieden, of ooglijders en allen die slechte ogen 
hebben, al houdt men hun het allerschoonste boek voor, ternauwernood, 
ofschoon ze wel zien, dat er iets geschreven staat, twee woorden kunnen 
samenvoegen, maar wanneer ze een bril opzetten, daardoor geholpen 
duidelijk beginnen te lezen: zo verzamelt de Schrift de kennis van God, 
die zich anders verward in onze geest bevindt, verdrijft de duisternis en 
toont ons duidelijk de ware God ^^"j. God gebruikt niet slechts stomme 
leermeesters, maar Hij opent ook zijn heilige mond '*^). Deze schat van 
kennis heeft God voor zijn kinderen willen wegleggen en daarom is het 
niet wonderlijk of ongerijmd, wanneer bij de grote massa der mensen 
een zo grote onwetendheid en stompzinnigheid gezien wordt ^*^). 
De mens heeft niet alleen slechte ogen. Calvijn kan het nog sterker 
zeggen: hij heeft géén ogen. In de kennis van God en vooral van zijn 
vaderlijke gunst jegens ons, waarop onze zaligheid berust, zijn de aller-
vernuftigste mensen blinder dan de mollen ^^^). De zekerheid van Gods 
weldadigheid jegens ons hebben zij zelfs nog nooit geroken ^^*). Op het 
terrein van de geestelijke verborgenheden Gods begrijpt de natuurlijke 
mens niets. Waarom? Soms omdat hij ze uit traagheid veronachtzaamt? 
Neen, ook al doet hij zijn best, kan hij niets; omdat ze namelijk geestelijk 
onderscheiden worden ^*^). Wij hebben daarvoor de Geest der heilig
making nodig. En dat is niet de Geest, die door een algemene kracht 

i=i') III, 53, 23 (Inst I, 5, 9): ac quodammodo communicat. 
1") III, 60, 15 (Inst I, 6, 1): aliud tarnen et melius adminiculum accedere necesse est 

quod nos probe ad ipsum mundi creatorem dirigat. Itaque non frustra verbi sui 
lumen addidit, quo innotesceret in salutem; atque hac praerogativa dignatus est 
quos voluit propius, et magis familiariter ad se colligere. Cf. III, 85, 8 (Inst I, 
10, 1): familiarius . . . et clarius. Ook III , 152, 11 (Inst I, 14, 1). 

1»») III, 60, 25 (Inst I, 6, 1): sicuti senes, vel lippi, et quicunque oculis caligant, si vel 
pulcherrimum volumen illis obiicias, quanvis agnoscant esse aliquid scriptum, vix 
tamen duas voces contexere poterunt: specillis autem interpositis adiuti, distincte 
legere incipient: ita Scriptura confusam alioqui Dei notitiam in mentibus nostris 
colligens, discussa caligine liquido nobis verum Deum ostendit. Het beeld van de 
bril komt ook voor I I I , 153, 14 (Inst I, 14, 1). 

1") III, 60, 32 (Inst I, 6, 1): non mutis duntaxat magistris Deus utitur, sed os quoque 
sacrosanctum reserat. 

"2) III, 71, 25 (Inst I, 7, 5): Si hunc intelligentiae thesaurum filiis suis reconditum 
esse Deus voluit, nihil mirum vel absurdum si in hominum vulgo cernitur tanta 
inscitia et stupiditas. 

*'') Zie noot 46: talpis sunt caeciores. Cf. III, 264, 9 (Inst II, 2, 21): donec oculos vel 
dederit; IV, 6, 4 (Inst III , 1, 4): frustra caecis lux se offerret n i s i . . . 

1'*) III, 261, 10 (Inst II, 2, 18): illam divinae erga nos benevolentiae certitudinem . . . 
ne olfecerunt quidem unquam. 

*") III, 263, 17 (Inst II, 2, 20): Quid ita? an quia per ignaviam negligit? Imo, etiamsi 
enitatur, nihil potest: quia scilicet spiritualiter diiudicantur. 
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zowel in het menselijk geslacht als in de overige levende wezens werk
zaam gezien wordt , maar de Geest als de wortel en het zaad van het 
hemelse leven in ons *̂ ®). 

Laat ons daarom deze onderscheiding maken, zegt Calvijn: de openbaring 
Gods, waardoor Hij zijn heerlijkheid in de schepselen aan de dag laat treden, 
is duidelijk genoeg wat zijn licht aangaat; zij is echter niet in dezelfde mate 
voldoende, wanneer wij onze blindheid in aanmerking nemen. Wij zijn echter 
ook weer niet zo verblind, dat wij onze onwetendheid als een grond kunnen 
voorwenden om ons niet van verdorvenheid te beschuldigen. Wij verstaan, 
dat er een Godheid is, en besluiten daaruit vervolgens door redenering, dat 
wij haar, wie zij dan ook zij, moeten vereren. Hier echter bereikt ons verstand 
de grens van zijn vermogen vóór het begrijpt wie of hoedanig God is (Sit 
ergo haec distinctio: demonstrationem Dei, qua gloriam suam in creaturis 
perspicuam facit, esse, quantum ad lucem suam, satis evidentem: quantum ad 
nostram caecitatem, non adeo sufficere. Caeterum non ita caeci sumus, ut 
ignorantiam possimus praetexere quin perversitatis argumur. Concipimus 
divinitatem: deinde eam, quaecunque est, colendam essse ratiocinamur. Sed 
hic deficit sensus noster, antequam assequatur, aut quis, aut qualis sit Deus), 
49, 24 (Comm. Rom 1, 20). 
Op het beeld van Calvijn, dat wij een bril nodig hebben om de openbaring 
Gods in zijn schepping te kunnen lezen, is meer dan eens kritiek geoefend. 
W. Krusche stemt met S. P. Dee in, die schrijft: "Zoolang we volslagen blind 
zijn, vinden wij bij een bril weinig baat!" (Krusche, a.w., 78). Dat is waar. 
En ook Calvijn stelt duidelijk, dat wij ogen nodig hebben, III, 264, 9 (Inst II, 
2, 21), 23, 9 (Argum. in Gen.). 
Maar het is niet de hele waarheid. Want er is ook zónder nieuwe ogen een 
kennis van God, die zich verward in onze geest bevindt (confusam... Dei 
notitiam in mentibus nostris), III, 60, 29 (Inst 1, 6, 1). 
Wij zien niet met onze oude ogen — Daarom zijn we in de kennis van God 
blinder dan de mollen. 
Wij zien wel met onze oude ogen — Daarom geen excuses. 
Cf. nog Calvijns commentaar op 1 Cor 1, 20: Nam utcunque Deus palam 
appareat, non alio tamen quam fidei oculo ipsum possumus adspicere (met 
nieuwe ogen): nisi quod tenuem divinitatis gustum concipimus, qui nos 
inexcusabiles reddat (met oude ogen), 49, 326. 

§ 5. Geen natuurlijke theologie. 

De algemene openbaring, hoe duidelijk in zichzelf ook, voert door de 
verdorvenheid van haar ontvangers niet tot een zuivere kennis van God . 
Positief ui tgedrukt: Onwetendheid en slechtheid leiden tot een zo ver
stikte en verdorven kennis van God ' ^ ' ) , d a t van de zuivere kennis 

^") IV, 2, 11 (Inst III, 1, 2): Spiritus sanctificationis . . . non virtute tantum generali, 
quae conspicitur tam in humano genere quam in reliquis aniraantibus . . . sed 
radix ac semen est caelestis vitae in nobis. 

IS') Opschrift Inst I, 4 (III, 40, 29): Eandem notitiam partim inscitia, partim malitia 
vel suffocari vel corrumpi. 
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Gods ^̂ ®) slechts een caricatuur overblijft. Men kan dat geen theo-
logie '^ ' ) , laat staan theologie noemen: Zijn de mensen slechts van nature 
onderwezen, dan hebben ze niets zekers, onwrikbaars of duidelijks in 
hun bezit; maar ze zijn alleen gebonden aan verwarde beginselen om de 
onbekende God te aanbidden "") . 
Van een eerste en eenvoudige kennis van God als onze Schepper (de 
tweede is de kermis van God als Verlosser) als zuivere kennis zou slechts 
sprake geweest zijn, indien Adam in de staat der rechtheid was ge
bleven ^*i). Maar na de val wordt het licht van zoveel brandende lam
pen kwaadaardig geblust en branden zij tevergeefs ^*^). 
Wie meer citaten wil, herleze § 2. Eén beeld bij Calvijn herhalen wij, 
omdat het bijzonder instructief is: het beeld van de bliksem. God open
baart zich (licht!), maar de mens wandelt in de nacht en daarom is het 
bliksemlicht, wat de mens voor een ogenblik wijd en zijd ziet, maar met 
een zo korte aanschouwing, dat hij, voordat hij een voet heeft kunnen 
verzetten, weer door de duisternis van de nacht omgeven wordt. Laat 
staan, dat hij met behulp van dit licht op de weg geleid zou kunnen 
worden ^**). 
Het licht van de bliksem is niet dat van een leidstar. 

1. Het materiaal, in de §§ 1-5 verzameld, stelt ons in staat de controverse 
Barth—Brunner te beoordelen, voorzover die met beider interpretatie van 
Calvijn verband houdt. 
In deze controverse ging het Barth c.s. vooral om de ontkenning van een 
natuurlijke theologie, terwijl Brunner c.s. de realiteit der scheppingsopen
baring wensten te handhaven (E. Brunner, Dogmatik I, 136). 
Ten aanzien van Barth merken wij op, dat hij volkomen terecht het bestaan 
van een natuurlijke theologie bij Calvijn ontkend heeft. Maar in zijn strijd 
tegen Brunner heeft hij o.i. op twee punten gefaald: 
a. Hij heeft in zijn NeinI niet geloochend, maar ook niet gehonoreerd, dat 
Calvijn wel degelijk een algemene openbaring Gods leert. Zonder duidelijk 
te stellen, dat beide waar is: wèl een algemene openbaring en géén natuurlijke 
theologie, blijft elke discussie over de onderhavige kwestie onduidelijk. 
b. Barth geeft van Calvijns gedachten een te simpele voorstelling wanneer 
hij beweert: "Die Möglichkeit einer wirklichen Erkenntnis des wahren Gottes 
aus der Schöpfung beim natürlichen Menschen ist nach Calvin wohl eine 

'*') Calvijn geeft de volgende definitie van de kennis Gods, III, 34, 6 (Inst I, 2, 1): 
Dei notitiam intelligo, qua non modo concipimus aliquem esse Deum, sed etiam 
tenemus quod de eo scire nostra refert, quod utile est in eius gloriam, quod 
denique expedit. 

1̂ *) Zie noot 130! Wat de mens weet, draagt het karakter van vaagheid en verward-
heid. Dat kan moeilijk 'logisch' in de zin van 'ordelijk' zijn. 

'*") III, 57, 22 (Inst I, 5, 12): si naturaliter tantum edocti sint homines, nihil certum, 
vel solidum, vel distinctum tenere: sed confusis tantum principiis esse affixos, ut 
Deum incognitum adorent. 

'•^) III, 34, 13 (Inst I, 2, 1); de prima illa et simplici (se. notitiae) loquor, ad quam 
nos deduceret genuinus naturae ordo si integer stetisset Adam. 

"2) Zie noot 34. 
*") Zie noot 48. Cf. 51, 204 (Comm. Ef 4, 17): . . . talem quoque esse perspicientiam, 

ut nihilo plus valeat quam caecitas: quoniam, antequam ad frugem perveniat, 
protinus evanescit. 
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prinzipielle, nicht aber eine faktische, nicht eine von uns zu realisierende -
man könnte auch sagen: wohl eine objektive, von Gott her bestehende, nicht 
aber eine subjektive, dem Menschen zugangliche Möglichkeit. Zwischen dem, 
was prinzipiell und dem, was faktisch möglich ist, steht unerbitterlich der 
Sündenfall. Also kann von dieser ganzen Möglichkeit nur hypothetisch geredet 
werden: si integer stetisset Adam (Instit. I, 2, 1)", Nein, 42. 
Alles wat Barth hier schrijft is waar, wanneer Barth onder werkelijke kennis 
van de ware God zuivere kennis van God wil verstaan, zoals door Calvijn zelf 
gedefinieerd (zie noot 138). D4n is van de kennis der heidenen slechts te 
zeggen, dat zij als "vaga et erratica de numine opinio niet anders dan igno-
rantia Dei" is, III , 43, 1 (Inst I, 4, 3). Maar in het oordeel Gods zullen de 
heidenen op hun reële kennis van God aangesproken worden. Hoe dom en 
onkundig men ook is, alle voorwenden van onwetendheid (ignorantiae excu-
satio, III , 45, 8. Inst 1, 5, 1) is weggenomen. Wij zijn van nature blind, maar 
wij zijn ook weer niet zo verblind, dat wij onze onwetendheid als een grond 
kunnen voorwenden om ons niet van verdorvenheid te beschuldigen... Wij 
worden door blindheid verhinderd tot het rechte inzicht te komen. Wij zien 
echter toch zo ver, dat wij hiervan ook weer niet een uitvlucht kunnen maken 
om ons achter te verschuilen (Caeterum non ita caeci sumus, ut ignorantiam 
possimus praetexere quin perversitatis arguamur . . . caecitate enim impedimur, 
ne pertingamus ad scopum. Videmus eatenus ne quid iam possimus tergiver-
sari), 49, 24 (Comm. Rom 1, 20). Het gaat om twee zaken (utrumque), 
vervolgt dan Calvijn. Vandaar dat hij van ignorantia èn cognitio, van blind
heid èn toch-niet-zó-blind-zijn spreekt. De 'kennis' der heidenen is dubbel
zinnig. Men kan hier niet zonder aanhalingstekens werken. 
Maar daarom treft Barths kritiek op Brunner, wanneer deze schrijft, dat de 
mensen 'irgendwie' Gods wil kennen, ook geen doel. Zeer terecht zegt Brunner, 
dat dit 'irgendwie' "in seiner Unbestimmtheit durchaus sachgemasz" is. Cf. 
Brunner, Natur und Gnade, 12, 45v, 56; Barth, Nein!, 17v, 42. Het is jammer, 
dat ook W. Krusche in zijn kritiek op Brunners 'irgendwie' ongenuanceerd is, 
a.w., 71v. 
Ten aanzien van Brunner gaat onze kritiek dieper. Wel heeft Brunner juist 
gezien, dat algemene openbaring en natuurlijke theologie twee zijn. Het is 
verder in hem te waarderen, dat hij na de kritiek van Barth de term theologia 
naturalis als weetige term heeft laten vallen, Natur und Gnade, V, 50; Dog-
matik I, 136. Doch: 
a. Had Brunner het 'irgendwie' (quodammodo) bij Calvijn ook verder maar 
'unbestimmt' gelaten! In verband met Calvijns opmerkingen over de rest van 
het beeld Gods na de zondeval, schrijft Brunner: "Auf diesen Rest der Imago 
Dei legt Calvin groszes Gewicht. Man kann sagen, dasz er geradezu eine der 
tragenden Saulen seiner Theologie ist. Denn mit ihm identifiziert er nicht 
weniger als: das ganze humanum, die Vernunftnatur, die unsterbliche Seele, 
die Kulturfahigkeit, das Gewissen, die Verantwortlichkeit, die auch in der 
Sünde vorhandene - wenn auch nicht heilvolle - Gottesbeziehung, die 
Sprache, das ganze Kulturleben. Und auf ihn baut er wesentliche Stücke 
seiner Ethik", Natur und Gnade, 28. Ja, "zunachst scheint Calvin eine ganz 
auf den Gedanken der auch im sündigen Menschen noch verhandenen imago 
aufgebaute Ethik, man könnte sagen eine reine Humanitatsethik zu haben". 
En al is er dan van 'reine Humanitatsethik' bij Calvijn geen sprake, toch komt 
blijkbaar een natuurlijke ethiek in Calvijns theologie haar gewichtige plaats 
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opeisen: "Die rechte ethica naturalis vollendet sich also . . . allein in Christus", 
a.w., 29, 30. (Cursivering van ons). 
Wij kunnen deze opvatting niet delen. Want alle spreken over een rechte 
natuurlijke ethiek bij Calvijn is een pure abstractie. Het abstraheert immers 
alle positieve geluiden (zie onze § 1) van het deze geluiden telkens begeleidende 
negatieve: 'maar . . . ' (zie onze § 2). Resten van het beeld Gods? Inderdaad -
"Aber Calvin laszt keinen Zweifel darüber, dasz diese residua nicht etwa das 
Ergebnis eines Substraktionsverfahrens: Imago minus Sünde gleich Imagorest 
sind; auch diese Überbleibsel sind greulich entstellt, sind elende Trümmer 
(auf die aufzubauen jedenfalls ein ausgesprochen windiges Unternehmen ist). 
Diese verunstalteten Überbleibsel als erhalten gebliebene '^rmale Imago' zu 
bezeichnen und im Hinblick auf sie von 'Offenbarungsmachtigkeit', 'Wort-
empfanglichkeit' oder 'Ansprechbarkeit' zu reden (zoals Brunner doet, J. D.), 
ist Calvin jedenfalls nicht in den Sinn gekommen', schrijft W. Krusche, a.w., 
63, met verwijzing naar III, 179, 8 (Inst I, 15, 4): Quare etsi demus non 
prorsus exinanitam ac deletam in eo fuisse Dei imaginem, sic tarnen corrupta 
fuit, ut quidquid superest, horrenda sit deformitas. Of ook III, 180, 20 (last 
I, 15, 4): (imago Dei) sic vitiata et prope deleta, ut nihil ex ruina nisi con-
fusum, mutilum, labeque infectum supersit. Hoe kan men dan bij Calvijn een 
op deze puinhopen gebouwde ethiek verwachten, die slechts voltooiing in 
Christus behoefde? 
De positieve uitspraken van Calvijn over de heidenen ('irgendwie', quodammo-
do) dienen om aan hen alle onschuld te benemen, terwijl de negatieve uit
spraken ons verhinderen (of althans moeten verhinderen) in Calvijns oeuvre 
te zoeken naar verzelfstandiging van een natuurlijke godsdienst of ethiek. 
In dit opzicht trof Barths kritiek in de roos, toen hij Brunner abstractie en 
systematiek verweet, Nein!, 22, 39, 42v, 44v. 
Wanneer Calvijn in zijn werken gedurig wijst op de ordo naturae, de lex natu
ralis, op het 'natura docet', dan wordt dis alles geïncorporeerd in en gesub-
sumeerd aan de wijsheid, die vanuit de Schrift wil spreken. Het kan niet zelf
standig en funderend, doch slechts bevestigend en illustrerend optreden. Dat is 
reeds heel goed gezien door August Lang in zijn studie The Reformation and 
natural law. Deze studie heeft haar gebreken, waarop J. Bohatec terecht heeft 
gewezen in zijn Calvin und das Recht. Maar de kern van de zaak heeft Lang 
duidelijk geformuleerd: Calvijn wijkt in de Institutie nimmer af van zijn me
thode "based upon Scripture and the analogia fidei, or in this case also upon 
the revealed moral law confirmed by the natural aequalitas. This method he 
does not sacrifice at a single point for the benefit of a general ethical ratioci
nation, certainly not for natural - law theories of any description", a.w., 71. 
Wie naar Calvijns ethiek zoekt, moet Inst III , 6vv over de vita hominis Chris
tiana lezen en wat komt daarin anders aan het woord dan de Heilige Schrift? 
Zie ook P. Barth, Das Problem der natürlichen Theologie hei Calvin, 38vv. 
Men moet dan ook niet, zoals Brunner doet, dat wat de natuurlijke mens 
"von Gott, vom Gesetz und seiner eigenen Gottgehörigkeit" weet, 'Anknüp-
fungspunkt' voor de goddelijke genade noemen, Natur und Gnade, 20. Want 
als deze kennis Gods volgens Calvijn niets anders is dan een afschuwelijk 
welwater van afgodendienst en alle bijgeloof (notitia Dei . . . nihil aliud est 
quam horrenda idololatriae et superstitionum omnium scaturigo), 47, 57 
(Comm. Joh 3, 6), dan kan men toch moeilijk beweren, dat Gods genade in 
Christus daarbij aanknoopt. Ook hier is het gelijk aan Barths zijde, wanneer hij 
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niet van 'Anknüpfung', doch van 'Abstoszung' wil spreken, Neinl, 43v. Zodra 
men de kennis Gods bij de heidenen zelfstandig taxeert (los van haar functie 
in het oordeel Gods om de heidenen schuldig te stellen) en dan waardeert, 
wordt Calvijn verkeerd uitgelegd. Het licht schijnt in de duisternis, schrijft 
Johannes, maar deze uitspraak dient niet om de verdorven natuur te prijzen, 
doch om elk excuus aan de mens te ontnemen (Quod vero lucem in tenebris 
lucere affirmat, id ad naturae corruptae laudem minime pertinet, sed potius 
ad tollendum ignorantiae praetextum), 47, 6 (Comm. Joh 1, 5). 
b. Al ijvert Brunner terecht voor handhaving van Gods algemene openbaring, 
wat hij daaronder verstaat kan slechts ten dele onze instemming hebben. 
Want bij Brunner wordt deze openbaring vooral een zaak van facultates in 
de mens, van ordeningen en scheppingsstructuren, Natur und Gnade, vooral 
pag. 30vv. Wij krijgen een statisch beeld van de openbaring, terwijl Calvijn 
haar heel duidelijk als dynamisch en actueel tekent, zoals wij gezien hebben. 
Daar komt nog bij, dat Brunner aan de toorn Gods in zijn algemene open
baring geen plaats geeft. Het een hangt met het ander samen. Wie de algemene 
openbaring een kwestie van facultates en structuren laat zijn, mist het zicht 
op Gods concrete weldaden èn straffen, die bij Calvijn de openlijke en 
dagelijkse kentekenen van Gods openbaring zijn. 
Feitelijk deugt daarom de term 'Schöpfungsoffenbarung' van Brunner niet. 
Zo b.v. Dogmatik I, 136. Want deze term is veel te abstract en te algemeen 
om althans het levendige en beweeglijke spreken van Calvijn over de algemene 
openbaring (die telkens zo 'bijzonder' is) weer te geven. 
Zie verder voor de toorn Gods in de algemene openbaring § 8. 

2. Het kan na het bovenstaande duidelijk zijn, dat wij ook G. Th. Rothuizen 
in zijn Tweeërlei ethiek bij Calvijnf niet kunnen volgen. Volgens Rothuizen 
zou de profane ethiek iets zijn, dat Calvijn niet alleen bij zich vandaan heeft 
willen houden, maar ook iets, dat hij bij zich heeft willen houden, a.w., 9. 
Wij vragen ons af, hoe hij vol kan houden, dat Calvijn een profane ethiek als 
zelfstandige ethiek naast een christelijke gehonoreerd heeft. Men hoort hier 
niet Calvijn, maar wel Rothuizen spreken, die ook bij Calvijn terecht meent 
te kunnen voor zijn saecularisatie- en mondigheidsgedachte {a.w., 16). Wat 
zou Calvijn echter van de volgende zin zeggen: "Ook wanneer deze mondig
heid coram hominibus geenszins gelijke tred houdt met een mondigheid coram 
Deo dan nog zullen wij een tekort (!J. D.) aan het laatste nimmer mogen 
uitspelen tegen een teveel van het eerste", a.w., 16? Wij antwoorden met een 
citaat van W. Krusche, waarin hij wel over de wetenschap bij Calvijn handelt, 
maar dat mutatis mutandis voor alles zou kunnen gelden wat Rothuizen onder 
mondigheid verstaat: "Die Wissenschaft ist per se gut, aber wo sie per se 
sein will, d.h. wo sie nicht nur Magd, sondern Herrin, wo sie also Selbstzweck 
und nicht nur einem Zwecke (Erhaltung des Lebens auf das Heil hin) dienstbar 
sein will, ist die ein verderbliches Hemmnis. Daher ist die Wissenschaft für 
eitel und nichtig zu halten, bis sie sich völlig dem Worte und Geiste Gottes 
unterworfen h a t . . . Scientia ohne religio (und religio ist Gottesfurcht und 
Wertschatzung seines Wortes\) bzw. ohne cognitio Dei ist mehr ein leerer 
Schein von Wissenschaft (inanis scientiae opinio) als wirkliche Wissenschaft", 
a.w., 106v. Krusche verwijst naar Calvijns commentaar op 1 Cor 3, 19: 
Artes ingenuae et doctrinae omnes, quibus prudentia colligitur, Dei sunt dona. 
At suis limitibus continentur: neque enim usque ad coeleste Dei regnum 
penetrant (mondigheid binnen haar grenzen? Neen, want): quare pedisequas 
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esse oportet, non dominas: imo inanes et nihili reputari convenit, donee verbo 
spirituique Dei subiectae prorsus fuerint. Si autem se Christo opponant, 
noxias esse pestes (akkoord, zal Rothuizen zeggen. Maar dan . . .): si per se 
valere aliquid contendant, pessima essa impedimenta sentiendum est, 49, 359v. 
Calvijn kent inderdaad de onderscheiding, die Rothuizen lief is: coram Deo 
en coram hominibus, Tweeërlei ethiek, 11, 16, 26-noot 105. Doch men zal 
bij Calvijn wel lang moeten zoeken naar een mondigheid coram hominibus. 
Wij wezen reeds op Calvijns verklaring van 1 Cor 3, 19. Maar het is belang
wekkend ook zijn verklaring op 1 Cor 1, 20 op te slaan, temeer omdat 
Rothuizen met deze passage zelf werkt. Hij citeert haar, a.w., 26 (noot 105). 
Echter gedeeltelijk! Hij citeert de passage waarin Calvijn zegt, dat Paulus 
niet eenvoudigweg "aut naturalem perspicaciam hominis, aut prudentiam usu 
et experientia coUectam, aut cultum ingenii Uteris comparatuum" veroordeelt, 
doch van dit alles wel verklaard, dat het van geen waarde is "ad perspiciendam 
spiritualem sapientiam". Maar Calvijn zegt nog méér: Alioqui illud etiam 
verum est, sine Christo vanas esse rerum omnium scientias, vanumque esse 
hominem, qui doctrinis omnibus instructus Deum ignoret. Quin etiam hoc 
quoque dicitur, quodammodo profanari haec praeclara Dei dona, ut sunt 
ingenii dexteritas, acutum iudicium, doctrinae liberales, linguarum cognitio, 
quoties in homines impios inciderint. Profanari is bij Calvijn wel iets anders 
dan mondig worden. Uit zulke verklaringen kan men toch wel moeilijk halen, 
dat het door Calvijn "aangetroffen theocentrisch tekort (!J. D.) . . . niet altijd 
hetzelfde als een anthropologisch manco" blijkt te zijn, a.w., 11. Is het geen 
anthropologisch manco, wanneer de mens zijn God niet kent en erkent? 
Wie herkent Calvijn in de volgende passage van Rothuizen, waarin hij van het 
dogma der corruptio totalis zegt: "Men zal dit genuanceerd dienen te bezien, 
al was het alleen al, omdat Calvijn dat heeft gedaan, want 's mensen ver
slagenheid aan de voet van het kruis, coram Deo dus, behoeft nog niet 
aanleiding te geven tot een pessimistische levensvisie op zijn - óók zedelijke -
prestaties in het algemeen", a.w., 16? Men herinnere zich onze § 2 en 
Calvijns commentaar op Gal 5, 22. Ook Rothuizen weet, dat Calvijn naar 
aanleiding van deze Schriftplaats de deugden der heidenen 'bedriegelijke 
maskers' (fallaces larvae) noemt. Doch hij vertekent Calvijns vernietigend 
vonnis, waar hij schrijft: "maar dit geldt uitdrukkelijk 'apud Deum' en niet 
'civili aestimatione' ", a.w., noot 105. Immers de maatstaf van de burgerlijke 
gerechtigheid is voor Calvijn geen deugdelijke:... sed in hominum conspectu 
modo, sed civili tantum aestimatione. Apud Deum vero nihil purum, nisi ex 
fonte omnis puritatis (a. 1. Gal 5, 22). Apud Deum? Ja, maar daarom ook na-
gesproken door Calvijn. Want als de deugden apud Deum alle welgevalligheid 
verliezen, moet ook voor ons aan al wat in onheilige mensen lofwaardig 
schijnt, alle waarde ontzegd worden (pro nihilo ducendum est quicquid laude 
dignum apparet in hominibus profanis, III, 276, 28 (Inst II, 3, 4). Hoe kan 
men zich eigenlijk voorstellen, dat Calvijn niet pessimistisch denkt over de 
wereld zonder God? Cf. onze § 2, 2 over de schijn. 
De diepte van Calvijns peiling der corruptio totalis is Rothuizen ontgaan. 
Ongewild geeft hij er blijk van, wanneer hij het volgende citaat van Calvijn 
aanhaalt en gedeeltelijk vertaalt: 
Diabolica autem haec scientia est, quae in naturae contemplatione nos retinens 
a Deo avertit - hier spreekt Calvijn. Deze wetenschap "behoudt iets diabo
lisch" - zo vertaalt Rothuizen {a.w., 9 en noot 81; cursief van ons). 
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§ 6. Waarom genade jegens heidenen? 

"Wij moeten nu het antwoord zoeken op de vraag, waarom God, volgens 
Calvijn, genade ^**) betoont aan heidenen. Daarvoor wijzen wij op de 
volgende motieven. 

1. Invitatie. Alle mensen zijn geboren en leven met de bestemming 
God te leren kennen '*^). De mens is buiten kijf geschapen tot over
denking van het hemelse leven *^*). Maar opdat voor niemand de 
toegang tot het geluk gesloten zou zijn, heeft God niet alleen het zaad 
der godsdienst in de harten der mensen gelegd, maar ook zichzelf in het 
ganse bouwwerk der wereld geopenbaard en biedt Hij zich dagelijks 
daarin openlijk aan ^*'). Hij wil, dat wij op Hem het oog slaan "^); wij 
worden tot de kennis Gods uitgenodigd ^**). Nog sterker geformuleerd: 
Door de deugden Gods (in zijn schepping) wordt het ganse geslacht der 
mensen tot zijn kennis en van haar tot waar en vol geluk uitgenodigd 
en gelokt i^"). Door overvloedige en veelsoortige goedgunstigheid lokt 
hij de mensen liefelijk aan tot zijn kennis '^^). God is niet met zichzelf 
in strijd, wanneer Hij universeel alle mensen tot zich nodigt (Calvijn 
zegt dit in het gedeelte dat over de uitverkiezing handelt!) ^^^). 
Bijzonder helder laat Calvijn dit invitatie-motief uitkomen door over 
God als Vader der mensen te spreken. Heidense dichters hebben Hem de 
Vader der mensen genoemd (Hand 17, 28). En niemand zal uit eigen 
beweging en gaarne zich aan God in gehoorzaamheid wijden dan wie, 
doordat hij zijn vaderlijke liefde gesmaakt heeft, wederkerig uitgelokt is 
om Hem lief te hebben en te dienen ^^^). 

O o k in de commentaren komt het invitatie-motief voor . Een sprekend voor
beeld: Door het geringe licht van het verstand, da t nog in hen overgebleven is, 
heeft Gods Zoon de mensen tot zich genodigd, hoewel d i t geen vrucht afwierp, 

1*') Wij vatten onder het woord 'genade' alle aanduidingen van Gods genade-betoon 
samen, zoals die vermeld staan in § 3, 2. 

I'S) III, 40, 14 (Inst I, 3, 3): ea conditione nati sunt omnes ac vivunt ut Deum cog-
noscant. 

*") III , 183, 2 (Inst I, 15, 6): absque controversia ad caelestis vitae meditationem 
conditus fuit homo. 

1*') III , 44, 31 (Inst I, 5, 1): necui praeclusus esset ad foelicitatem aditus, non solum 
hominum mentibus indidit illud quod diximus religionis semen, sed ita se pate-
fecit in toto mundi opificio; ac se quotidie offert. 

1**) III, 50, 30 (Inst I, 5, 6): ut velit nos in se respicere. 
*") III , 53, 11 (Inst I, 5, 9): observandum est, invitari nos ad Dei notitiam. 
"") III, 54, 21 (Inst I, 5, 10): Dei virtutes, quibus in eius agnitionem, et ab ipsa in 

veram plenamque foelicitatem invitatur atque illicitur universum hominum genus. 
1'̂ ) III , 59, 20 (Inst I, 5, 14): plurima et varia benignitate homines in sui cognitionem 

suaviter allicit. 
1") IV, 390, 22 (Inst III, 22, 10): universaliter omnes ad se invitet. 
1'') III, 47, 23 (Inst I, 5, 3): profani Poetae eura vocarunt hominum patrem. . . nisi 

qui gustato patemo eius amore vicissim ad eum amandum et colendum illectus 
fuerit. Ook III, 52, 25 (Inst I, 5, 8): testimonia . . . paternae clementiae. 
III, 202, 15 (Inst I, 17, 1): paternus Dei favor et beneficentia. Verder nog III , 
195, 13 (Inst I, 16, 5) en III, 320, 19 (Inst II, 6, 1). 
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omdat de mensen ziende niet zagen (Quamvis exigua hac luce (se. intelligen-
tiae), quae nobis residua est, semper ad se invitaverit homines filius Dei, dicit 
tamen Evangelista nullo profectu hoc esse factum, quia videndo non viderint), 
47, 6 (Comm Joh. 1, 5). Zelfs Gods straffen over de wereld zijn gematigd, 
waarin God toont, dat Hij de mensen uitnodigt tot berouw (médiocres sunt 
poenae, quas Deus exigit de hominibus et quodammodo eos ad resipiscentiam 
invitat), 42, 308 (Prael. Hos 5, 9). 
Ook het vaderschap van God in algemener zin ontmoeten we in de commen
taren dikwijls. Men zie b.v. 37, 498 (Prael. Jer 2, 3): est enim omnium 
creator: deinde omnibus semper exhibuit se patrem ac nu tritium. Zo ook 
43, 37 (Prael. Am 3, 1). Over Hand 14, 17 schrijft Calvijn: perrumpit... ad 
indignos paternus Dei amor. Praesertim universitas humani generis testis est, 
nunquam cessare Dei beneficia, in quibus Pater nobis apparet, 48, 329. En 
over Hand 17, 26: unus. . . omnium est fictor et pater, qui uno consensu ab 
omnibus quaerendus est, 48, 414. 

2. Kritisch motief. De openbaring van Rom 1, 19 kan, aldus Calvijn, 
niet door de scherpzinnigheid der mensen gevat worden; Paulus toont 
veeleer aan, dat die niet verder gaat dan om te maken, dat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn ^^*). God schenkt genade met het doel de 
mens inexcusabel te stellen. Dit tweede motief zou men het kritisch 
motief kunnen noemen: de mens ontvangt genade tot zijn oordeel 
(krisis). Opdat niemand zijn toevlucht zou nemen tot het voorwendsel 
van onwetendheid, heeft God in allen een zeker begrip van zijn God
heid gelegd en geeft Hij, om de herinnering daaraan gestadig te ver
nieuwen, herhaaldelijk nieuwe Indrukken, opdat, daar allen zonder 
uitzondering Inzien, dat er een God Is en dat die hun Schepper Is, zij 
door hun eigen getuigenis zouden worden veroordeeld ^^'). Waartoe 
is de kennis van de wet aan de mensen geschonken? Het doel van de 
natuurlijke wet is, dat de mens niet verontschuldigbaar wordt. Zij Is een 
inzicht van het geweten, om de mensen het voorwendsel van onwetend
heid te ontnemen ^**). Nog krasser geformuleerd: De harten der mensen 
zijn slechts tot dit doel doortrokken met het onderscheidingsvermogen 
tussen rechtvaardig en onrechtvaardig, opdat ze zich niet zouden ver
bergen achter de verontschuldiging van onwetendheid î '̂ ). Ook de god-
delozen delen in de gave van Matth 5, 45 (de zon schijnt over bozen en 
goeden) en wel opdat ze des te minder te verontschuldigen gemaakt 
zouden worden. Zó ondervinden de goddelozen dikwijls dat God hun 
weldadig Is, niet door geringe bewijzen van zijn weldadigheid, maar 
door zulke, die alle zegeningen der vromen somtijds verduisteren, doch 
die niettemin hun tot grote verdoemenis strekken ^^^). 

»") Zie noot 124. 
'̂>') III, 37, 18 (Inst I, 3, 1): nequis ad ignorantiae praetextum confugeret . . . u t . . . 

suo ipsorum testimonio damnentur. 
'̂>') III, 265, 6 (Inst II, 2, 22): Finis ergo legis naturalis est, ut reddatur homo inex-

cusabilis . . . ad tollendum hominibus ignorantiae praetextum. 
'̂>') III, 266, 12 (Inst II, 2, 24): in hunc tamen finem, iusti et iniusti delectu imbuta 

sunt corda hominum ne ignorantiae excusationem praetextant. 
158) IV, 451, 18 (Inst III, 25, 9): fit ut Deus non solum oriri faciat solem suum super 
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De studie van H. Kuiper toont duidelijk aan, dat het kritisch motief ook in 
Calvijns exegetische werken zeer vaak vermeld wordt, a.w., 208v. Calvijn 
gebruikt hier sterke uitdrukkingen. Zo n.a.v. Ps 17, 14: De goddelozen, 
die niet tot de kinderen Gods behoren en zijn toegevendheid misbruikt hebben, 
worden vetgemest voor de dag der slachting (. . . quum ex filiis Dei non s in t . . . 
sequitur in diem mactationis saginar i . . . quando tamdiu abusi sunt eius 
indulgentia), 31, 167. Zo ook 25, 18 (Comm. Deut 28, 12) en 48, 274 (Comm. 
Hand 12, 20). 
Hoezeer het eerste en het tweede motief bij Calvijn verweven zijn, tonen de 
volgende plaatsen aan: 
God nodigt verkorenen en verworpenen beiden uit tot berouw, waardoor Hij 
de laatsten inexcusabel maakt (ut ad poenitentiam utrosque invitans . . . hos 
vero reddat inexcusabiles), 23, 122 (Comm. Gen 6, 13). God verwaardigt zich 
ook de verworpenen te zegenen, om hen vriendelijk uit te nodigen en te lokken 
tot berouw en om hen des te meer inexcusabel te maken (Reprobos quoque . . . 
sua benedictione ideo ad tempus dignatus, ut ad poenitentiam ipsos comiter 
invitet, imo alliciat, magisque inexcusabiles reddat), 23, 502 (Comm. Gen 39, 1 
over Potifar c.s.). 
Jegens Koning Sihon en zijn volk toont God, dat Hij de verworpenen tot 
berouw prikkelt en tot de hoop der redding uitnodigt met geen ander doel dan 
dat zij door de ontmaskering van hun goddeloosheid inexcusabel worden 
gesteld (dum reprobos ad poenitentiam sollicitat Deus, et ad spem salutis 
invitat, non alio tendere quam ut illi detecta sua impietate reddantur inexcusa
biles), 25, 258 (Comm. Num 21, 21). 
De invitatie is het middel waardoor het kritisch motief gerealiseerd kan 
worden. Het blijft echter zaak de invitatio, zoals Calvijn daarover spreekt, 
serieus te nemen, d.w.z. haar ook als zelfstandig motief te handhaven, wanneer 
men Calvijn weergeeft. Want de invitatio van alle mensen blijft welgemeend 
(cf. hierboven woorden als illicere, suaviter allicere, comiter invitare), ook 
al wordt ndast de invitatio over reprobatio en over invitatio als middel om 
inexcusabel te stellen, gesproken. 
Nog afgezien van de motieven, die hierna ter sprake komen, is het te sterk 
gezegd, dat "alle Aussagen über den Sinn der allgemeinen Offenbarung 
Gottes" uitlopen "auf die eine Absicht . . . den Menschen unentschuldbar zu 
machen" (W. Krusche, a.w., 84) Calvijns spreken over de algemene openbaring 
is gevarieerder, zoals bij Krusche zelf trouwens even later ook wel uitkomt, 
a.w., 84v, 88, 104. 

3. Beteugeling. Door Gods toegevendheid is ons nog veel gelaten na 
de val; want indien Hij ons niet gespaard had , zou de afval de onder
gang van de ganse natuur met zich gesleept hebben ^ " ) . Temidden van 
de verdorvenheid der natuur is er nog enige plaats voor de genade Gods, 
niet om die verdorvenheid te reinigen, maar om haar in bedwang te 
houden. Want indien de Here met losse teugel ieders gemoed zich liet te 
buiten gaan aan alle mogelijke lusten, dan zou er ongetwijfeld niemand 

bonos et malos (Matth. 5. g. 45):... quo magis reddantur inexcusabiles . . . ilHs 
tarnen cedant in maiorem damnationem. 

1") III, 259, 35 (Inst II, 2, 17): quia nisi nobis pepercisset, totius naturae interitum 
secum traxisset defectio. 
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zijn, die niet metterdaad overtuigend zou aantonen, dat naar waarheid 
op hem alle rampen passen, om welke Paulus de ganse natuur veroor
deelt^*"). In zijn uitverkorenen geneest de Here deze ziekten, bij de 
anderen breidelt Hij die en houdt ze in bedwang, alleen maar opdat ze 
niet losbreken, voorzover Hij ziet, dat dit dienstig is tot het onder
houden van het geheel der dingen ^® )̂. Zo breidelt God door zijn voor
zienigheid de verdorvenheid der natuur, opdat ze niet uitbreke tot de 
daad, maar Hij reinigt haar inwendig niet **^). 
Hier blijkt, dat de beteugeling dienstig is tot het onderhouden van het 
geheel der dingen. Dat zegt Calvijn vaker. Door rechtvaardigheid, in
getogenheid, vriendschap, gematigdheid, flinkheid en verstandigheid 
houden de mensen als werktuigen Gods de gemeenschap der mensen in 
stand '*^). In dit verband valt ook te wijzen op de overheden, door God 
ingesteld tot beschermers en verdedigers der openbare onschuld, zedig
heid, eerbaarheid en rust voor het algemene welzijn en de vrede van 
allen ^**). Het overheidsambt is een zeer hoge gave van Gods weldadig
heid tot bewaring van het welzijn der mensen i*^). Zij, die de mens van 
de hulpmiddelen der overheid willen beroven, beroven hem van zijn 
menselijkheid *̂®). In elke gemeenschap is een zekere regeerinrichting 
nodig, die de gemeenschappelijke vrede kan voeden en de eendracht 
handhaven; en in het verrichten van allerlei zaken moet altijd een zeker 
gebruik heersen, dat niet veronachtzaamd kan worden zonder schending 
van de algemene eerbaarheid, ja zelfs van de menselijkheid zelf **'). 
Barbaarse en ruwe wetten, zoals die welke dieven met eer beloonden en 
vleselijke gemeenschap zonder onderscheid toestonden en anderen, die 
nog veel schandelijker en ongerijmder waren, mogen niet voor wetten 
gehouden worden, daar ze niet alleen vreemd zijn aan alle rechtvaardig
heid, maar ook aan alle menselijkheid en wellevendheid ^^). 
Door de beteugeling blijft dus een menselijke samenleving mogelijk. 

Men kan onder dit beteugelingsmotief alles rekenen wat Calvijn over Gods 
gaven tot het welzijn van de mensheid in het algemeen zegt (Kuiper, a.w., 206) 

i«") Zie noot 81. 
' " ) III, 275, 15 (Inst II, 3, 3): In electis suis morbos istos curat Dorainus . . . in aliis, 

iniecto fraeno duntaxat coercet, tantum ne ebuUiant, quatenus expedire providet 
ad conservandam rerum universitatem. 

!•') III, 275, 23 (Inst II , 3, 3): Ita sua providentia Deus naturae perversitatem re-
fraenat, ne in actum erumpat: sed non purgat intus. Voor 'fraenum' ook nog: 
III, 335, 34 (Inst II , 7, 10) en III, 337, 8 (Inst II, 7, 11). 

"") IV, 222, 13 (Inst I I I , 14, 3 ) . . . Dei instrumenta sunt ad conservandam, iustitia, 
continentia, amicitia, temperantia, fortitudine, prudentia, hominum societatem. 

'"*) V, 481, 5 (Inst IV, 20, 9): Videmus ergo publicae innocentiae, modestiae, hones-
tatis et tranquillitaris protectores statui ac vindices, quibus studium unum sit, 
communi omnium saluti ac paci prospicere. 

165) V, 495, 32 (Inst IV, 20, 25): summum suae beneficentiae munus esse magistratum. 
166) V, 473, 21 (Inst IV, 20, 2): qui ipsa (se. subsidia) ab homine tollunt, suam illi 

eripiunt humanitatem. 
" ' ) V, 189, 32 (Inst IV, 10, 27): aliquem ritum, quem non respui publicae honestatis 

interest, atque adeo humanitatis ipsius. 
168) V, 487, 34 (Inst IV, 20, 15): quandoquidem abhorrent ab omni non iustitia modo, 

sed humanitate etiam et mansuetudine. 
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en ook wat Calvijn opmerkt onder het gezichtspunt van de nuttigheid, die 
Gods genadegaven in kunsten en wetenschappen aan de mensheid bieden. Zie 
Krusche, a.w., 104: "die Wissenschaft hat es nicht mit dem Heil, sondern 
mit dem Wohl. . . zu tun . . . Wo diese begrenzte Zweckbestimmung vergessen 
wird, da wird die Wissenschaft zum Aberglauben und die Kunst zum Götzen-
kult". ' *" 

4. Hulp aan de kerk. De openbaring van Gods genade buiten de kerk 
dient er ook toe, dat de Christenen daarvan profiteren. Indien de Here 
door de moeite en de dienst van goddelozen ons wil geholpen hebben In 
de natuurwetenschappen, de redeneerkunde, de wiskunde en de overige 
vakken van die aard, dan moeten wij daarvan gebruik maken, opdat wij 
niet, wanneer wij Gods gaven, die ons vanzelf In die mannen worden 
aangeboden, veronachtzamen, terecht voor onze traagheid gestraft 
worden ^•*). God toont, dat het ganse menselijke geslacht een voorwerp 
van zijn zorg Is, maar voornamelijk houdt Hij de wacht In het regeren 
der kerk, welke Hij waardig keurt, dat Hij meer in het bijzonder zijn 
blikken op haar richt""). God heeft zich de kerk tot woonplaats ge
kozen en daarom Is het niet twijfelachtig, of Hij toont door bijzondere 
bewijzen zijn vaderlijke zorg In het besturen van haar i'^). En zó zorgt 
Hij er voor alle schepselen te besturen tot het nut en heil der zijnen "^). 
De dienaar Gods zal in zijn geest dan ook overleggen: Voorzeker is het 
de Here, die hun harten tot mij geneigd heeft, en ze aan mij verbonden 
heeft, om de werktuigen te zijn van zijn goedertierenheid jegens mij "^). 
Daarom is het ook zo begrijpelijk, dat voor Calvijn de overheid er niet 
alleen is, opdat de mensen ademen, eten, drinken en gekoesterd worden 
(hoewel ze ongetwijfeld dit alles omvat, doordat ze maakt, dat de 
mensen tesamen kunnen leven); maar ook opdat er geen afgodendienst, 
geen heiligschennis van Gods naam, geen lasteringen tegen zijn waarheid 
en andere kwetsingen van de religie openlijk zouden opduiken en zich 
onder het volk verbreiden; opdat de openbare rust niet zou verstoord 
worden; opdat een Ieder het zijne ongeschonden zou kunnen behouden; 
opdat de mensen ongedeerd met elkander zouden kunnen handelen; 
opdat eerbaarheid en ingetogenheid onder hen In ere zou worden ge
houden. Kortom, opdat onder de Christenen een openbare gedaante van 

" ' ) III, 259, 14 (Inst II, 2, 16): Quod si nos Dominus impiorum opera et ministerio, 
in physicis, dialecticis, mathematicis et reliquis id genus voluit adiutos, ea utamur: 
ne si Dei dona ultro in ipsis oblata negligamus, demus iustas ignaviae nostrae 
poenas. 

"") III , 202, 11 (Inst I, 17, 1): Postremo hue tendere, ut totum humanum genus sibi 
esse curae Deus ostendat: praecipue vero in regenda Ecclesia (quam propiore 
intuitu dignatur) se excubias agerc. 

"•^) III, 210, 11 (Inst I, 17, 6): quia Deus Ecclesiam sibi in domicilium elegit, non 
dubium est quin paternam in ea regenda curam singularibus documentis ostendat. 

*") III, 210, 31 (Inst I, 17, 7): Sic et creaturas omnes in suorum bonum ac salutem 
moderari, ei curae est. 

*") I I I , 211, 3 (Inst I, 17, 7): Sic enim reputabit cum animo suo, Certe Dominus est 
qui ad me istorum animos inclinavit, qui mihi adglutinavit, ut suae erga me 
benignitatis instrumenta forent. 

238 



religie zou zijn en onder de mensen de menselijkheid zou bestaan *^*). 
Religie en menselijkheid gaan samen. 
Het is wel een joodse ijdelheid Christus' rijk onder de elementen dezer 
wereld te zoeken en daar in te sluiten "^) , maar óók moet men weten, 
dat ze In niets tegen elkaar strijden. Want dit rijk vangt wel reeds nu op 
aarde aan in ons enige beginselen van het hemelse rijk te werken, en wel 
begint in dit sterfelijk en vergankelijk leven enigermate de onsterfe
lijke en onverderfelijke gelukzaligheid; maar de burgerlijke regering 
heeft tot taak om, zolang wij onder de mensen leven, de uiterlijke gods
dienst te ondersteunen en te beschermen, de gezonde leer der vroomheid 
en de staat der kerk te verdedigen, ons leven in te richten tot de maat
schappij der mensen, onze zeden te vormen naar de burgerlijke gerechtig
heid, ons met elkander te verenigen, en de gemene vrede en rust te 
voeden *'®). 
Wij zijn pelgrims en hebben het ware vaderland nog niet bereikt. Tot 
zolang hebben wij nog hulpmiddelen (overheid etc.) nodig. Daarom ont
nemen zij, die de mens van deze hulpmiddelen beroven, hem zijn mense
lijkheid 1"). 

De gehele ordening van de wereld is gericht op Gods zorg voor zijn uit
verkorenen en in zijn weldaden jegens allen heeft Hij de zijnen voor ogen 
(in tota mundi ordinatione finem hunc fuisse Deo propositum, ut electo populo 
consuleret. Etsi enim beneficentia eius ad omnes defluxit, suos tarnen ita 
respexit, ut eorum maxime causa, curam suam ad alios usque extenderet), 25, 
362 (Comm. Deut 32, 7). Koning Cyrus ontvangt zijn overwinningen terwille 
van de kerk (in gratiam ecclesiae), 37, 133 (Comm. Jes 45, 5). Het heil van de 
kerk is voor God van zoveel waarde, dat Hij haar niet alleen boven de ganse 
wereld verkiest, maar ook toont, dat de inrichting van de wereld van haar 
afhangt (apparet quanti sit Deo ecclesiae salus, quum non solum eam universe 
mundo praeferat, sed etiam ostendat mundi constitutionem ab ea pendere), 
37, 237 (Comm. Jes 51, 16). Terwille van de zijnen heeft God alle dingen 
geschapen (imo in gratiam ipsorum omnia a Deo creata sunt, quum peculiarem 
de iis curam gerat), 37, 367 (Comm. Jes 60, 19). Zo ook het commentaar 
op 1 Tim 4, 3: proprie loquendo, solis filiis suis Deum totum mundum et 
quidquid in mundo est destinavit, 52, 296. 

*'*) V, 473, 34 (Inst IV, 20, 3): Non enim . . . hue spectat duntaxat ut spirent homines, 
edant, bibant, foveantur (quanquam haec certe omnia complectitur, dum efficit ut 
simul vivant) . . . sed ne idolotatria, ne in Dei nomen sacrilegia, ne adversus eius 
veritatem blasphemiae aliaeque religionis offensiones publice emergant ac in 
populum spargantur: ne publica quies perturbetur: ut suum cuique salvum sit et 
incolume: ut innoxia inter se commercia homines agitent: ut honestas et modestia 
inter ipsos colatur. Denique, ut inter Christianos publica religionis facies existat, 
inter homines constet humanitas. 

1") V, 472, 17 (Inst IV, 20, 1): Quum ergo ludaica illa sit vanitas, Christi regnum 
sub elementis huius mundi quaerere ac includere. 

' ' ' ) V, 473, 8 dns t IV, 20, 2): nee quicquam pugnare sciendum e s t . . . huic destinatum 
est, quandiu inter homines agemus, externum Dei cultum fovere et tueri, sanam 
pietatis doctrinam et Ecclesiae statum defendere, vitam nostram ad hominum 
societatem componere, ad civilem iustitiam mores nostros formare, nos inter nos 
conciliate, communem pacem et tranquillitatem alere. 

*") V, 473, 20 (Inst IV, 20, 2): eius vero peregrinationis usus talibus subsidiis indiget, 
qui ipsa ab homine tollunt, suam illi eripiunt humanitatem. 
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§ 7. Genade aan verworpenen binnen de kerk. 
Wij hebben ons tot nu toe bezig gehouden met Calvijns tekening van de 
genade, die God (ook) aan de heidenen bewijst. Maar daarnaast vraagt 
Calvijn onze aandacht voor Gods genade-betoon binnen de (invloeds
sfeer van de) kerk jegens hen, die niet uitverkoren zijn. Beide genade
werkingen (jegens de heidenen en de ongelovigen) hebben gemeen, dat 
zij niet tot zaligheid leiden. 

1. Waarachtige aanbieding. In de aanneming van Abrahams geslacht 
heeft Gods milddadige gunst geschitterd, die Hij anderen ontzegd 
heeft *^*). Maar al nodigt God een bepaald volk tot zich, in een deel 
daarvan heeft nog een bijzondere wijze van verkiezing plaats, zodat Hij 
niet allen door een genade zonder onderscheid krachtdadig verkiest i'^). 
Er is ook een uitwendige verandering zonder de innerlijke werkdadig-
heid der genade, die krachtig zou zijn om hen bij het verbond te houden. 
En dat is iets, dat in het midden ligt tussen de verwerping van het men
selijk geslacht en de verkiezing van een gering aantal vromen ^^^). Deze 
tussenstaat is aan Gods algemene verkiezing ^^^) te danken, die zich 
onderscheidt van de bijzondere verkiezing tot zaligheid. In deze positie 
wordt aan verworpenen toch genade bewezen. God verlicht de harten 
van sommigen inzoverre, dat zij zijn genade bekennen ^^^). Hij verlicht 
hen met enige stralen van zijn genade '^ ' ) . Het uiterlijk woord, dat zij 
horen en niet gehoorzamen, wordt naar waarheid gehouden voor een 
getuigenis van de genade Gods, waardoor Hij de mensen met zich ver
zoent 18*). 
Dit 'naar waarheid' is Calvijn volle ernst en daarom zegt hij meer dan 
eens, dat God niet bedriegelijk handelt. Al openbaart God aan deze 
verworpenen slechts zijn ogenblikkelijke barmhartigheid ^^^) en worden 
zij besprengd met zulk een licht, dat later verdwijnt i®*), tóch is de Geest 
niet bedriegelijk door het zaad, dat Hij in hun harten strooit niet levend 
te maken, opdat het altijd onverderfelijk zou blijven, evenals in de uit
verkorenen 18 )̂. Wanneer de Here de mens door zijn beloften uitnodigt 
' ' ' ) IV, 377, 29 (III, 21, 7): in adoptione generis Abrahae enituit quidem liberalis Dei 

favor, quem aliis negavit. 
"^) IV, 377, 34 (III, 21, 7): populum quempiam ad se invitat, specialem electionis 

modum in parte subesse, ut non omnes promiscua gratia efficaciter eligat. 
^"') IV, 378, 8 (Inst III, 2 i , 7): externa mutatio absque interiori gratiae efficacia, 

quae ad eos retinendos valida esset, medium quiddam est inter abiectionem hu-
mani generis, et electionem exigui piorum numeri. 

1") IV, 378, 4 (Inst III, 21, 7): generalis electio. 
"2) IV, 21, 25 (Inst III, 2, 11): eorum mentes irradiet Deus, ut eius gratiam agnos-

cant. 
*") IV, 22, 13 (Inst III, 2, 12): mirum non est si quibusdam gratiae suae radiis re-

probis illuceat, quos postea extingui patitur. 
184) Jv , 428, 1 (Inst I I I , 24, 15): vere tarnen censetur testimonium gratiae Dei quo 

sibi reconciliat homines. 
• ' ' ) IV, 21, 30 (Inst III , 2, 11): tantum illis manifestat praesentem misericordiam. 
"«) Zie noot 183. 
^*') IV, 22, 20 (Inst III, 2, 12): Neque tamen fallacem esse Spiritum: quia semen quod 

iacit in eorum cordibus, non vivificat, ut semper maneat incorruptibile, sicuti in 
electis. 
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niet alleen om de vruchten van zijn weldadigheid te ontvangen, maar 
ook te overdenken, toont Hij hem tegelijkertijd zijn liefde. Daarom 
moeten wij dit weer vaststellen, dat iedere belofte een betuiging van 
Gods liefde is tot ons **®). En al leert de ervaring, dat Hij de bekering 
van hen, die Hij tot zich roept zó wil, dat Hij niet aller harten aanraakt, 
dan moet men daarom toch niet zeggen, dat Hij bedriegelijk handelt ***). 
De huichelaars hechten geen geloof aan zijn vriendelijke uitnodiging ^"'). 
De goddelozen versmaden de hun geboden wijkplaats, waarheen ze zich 
van de dienstbaarheid der zonde kunnen terugtrekken. Aan gelovigen èn 
goddelozen wordt Gods barmhartigheid door het evangelie aange
boden »"). 
Heel duidelijk laat Calvijn dat ook uitkomen, wanneer hij over de aan
bieding van Gods genade in de sacramenten spreekt. Het is onjuist te 
beweren, zegt hij, dat de sacramenten geen getuigenissen zijn van Gods 
genade, omdat ze ook aan goddelozen toegediend worden. Want volgens 
een zelfde bewijs zou ook het evangelie geen getuigenis zijn van Gods 
genade, omdat het door velen gehoord en veracht wordt; en eindelijk 
ook Christus zelf niet, die door verscheidenen gezien en gekend is, van 
wie slechts zeer weinigen Hem hebben aangenomen ^'^). Al worden Gods 
barmhartigheid en het pand van zijn genade in Woord en sacramenten 
niet aangegrepen, zij worden wel degelijk aangeboden. Zoals ook 
Christus niet door allen erkend en aangenomen, wel door de Vader allen 
tot zaligheid wordt aangeboden en voorgesteld '® )̂. Aangeboden worden 
is nog iets anders dan ontvangen worden *'*). En God wil als de waar
achtige erkend worden niet in het ontvangen, maar in de standvastig
heid van zijn goedheid, waardoor Hij bereid is aan onwaardigen te ver
schaffen hetgeen zij verwerpen, ja het hun milddadig aanbiedt. Dit is de 
integriteit van het sacrament, die de hele wereld niet kan schenden, dat 
het vlees en bloed van Christus even waarlijk de onwaardigen gegeven 

' " ) IV, 42, 42 (Inst I I I , 2, 32): Ergo quum Dominus, suis promisslonibus, non ad 
percipiendos modo suae benignitatis fructus, sed etiam cogitandos hominem in-
vitet, suam illi dilectionem simul declarat. Unde hue redeundum est, promissio-
nem quamlibet, esse divinae erga nos dilectionis testificationem. 

*") IV, 427, 24 (Inst III, 24, 15): Experientia autem docet, ita veile resipiscere quos 
ad se invitat; ut non tangat omnium corda. Neque tarnen ideo dicendum est 
fallaciter ipsum agerc. 

i"») IV, 313, 16 (Inst III, 20, 13): fidem benignae invitation! abrogant. 
• " ) IV, 430, 15 (Inst I I I , 24, 17): impii autem non causentur sibi deesse asylum, quo 

se a peccati servitute recipiant, dum oblatum sibi ingratitudine sua respuunt. Ergo 
quum utrisque Dei misericordia per Evangelium offeratur; fldes est, hoc est Dei 
illuminatio, quae inter pios et impios distlnguit. 

*°') V, 263, 28 (Inst IV, 14, 7): Nee satis apposite ratiocinantur, dum ex eo conten-
dunt non esse testimonia gratiae Dei, quia impiis quoque porriguntur. . . Nam 
eodem argumento nee Evangelium esset testimonium gratiae Dei, quod a multis 
auditur ac spemitur: nee Christus demum ipse, qui a compluribus visus est ac 
cognitus, quorum paucissimi eum reccperunt. 

" ' ) V, 264, 9 (Inst IV, 14, 7): Itaque certum est nobis a Domino misericordiam, ac 
gratiae suae pignus cum sacro suo verbo, tum sacramentis offerri; verum non 
apprehenditur. . . qualiter omnibus in salutem oblatus a Patre ac propositus 
Christus non tamen ab omnibus agnitus exceptusque est. 

" • ) V, 393, 20 (Inst IV, 17, 33): Aliud tamen est offerri, aliud recipi. 
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wordt als aan Gods uitverkoren gelovigen. Maar tegelijkertijd is ook 
waar, dat evenals de regen, wanneer hij op een harde rots neervalt, 
wegvloeit omdat er geen gelegenheid is in de steen door te dringen, zo 
ook de goddelozen door hun hardheid Gods genade verdrijven, zodat 
die in hen niet doordringt *®̂ ). 

2. Deze genade maakt de goddelozen inexcusahel. Het ligt voor de 
hand, dat wat wij § 4, 2 en § 6, 2 over het niet-te-verontschuldigen zijn 
van de heidenen uit de mond van Calvijn gehoord hebben, hier met een 
dubbele onderstreping terugkeert. Binnen de kerk is Gods genade-betoon 
dieper en de verantwoordelijkheid van de mens daarom des te groter. 
De goddelozen mogen iets proeven van de hemelse gaven en een tijdelijk 
geloof, om te maken, dat zij des te meer van schuld overtuigd en des te 
minder te verontschuldigen zouden zijn ^'*). Zij worden overladen met 
grote en voortdurende weldaden van Gods milddadigheid en halen zo 
een des te zwaarder oordeel over zich *'^). Des te ernstiger wordt ver
doemd de hoovaardigheid van hen, die onbeschaamd de verzenen tegen 
de prikkels slaan ^'*). Ze hebben het getuigenis van Gods liefde ver
smaad *̂*) en daarom wordt hun misdaad verdubbeld. Zij beantwoorden 
niet aan zo grote zachtmoedigheid en goedwilligheid ^'"'). 

3. Deze genade is ongenoegzaam, wijl niet efficax. Ook § 4, 4 keert 
hier terug. Zoals een ander en beter hulpmiddel dan de aanschouwing 
van Gods werken noodzakelijk is, opdat God als Schepper en Verlosser 
bekend zou worden, zo leidt de genade, binnen de sfeer der kerk ge
schonken, alléén tot zaligheid, wanneer zij krachtdadig (efficax) is, 
doordringt en het hart omzet. Zonder de innerlijke krachtdadigheid van 
de genade worden de goddelozen niet bij het verbond gehouden ^''^). 
Onjuist is de mening, dat de leer der zaligheid aan een ieder voorgesteld 
wordt om hem doeltreffend tot voordeel te zijn*"^). De prediking van 
het evangelie ontspringt wel uit de bron der verkiezing, maar ze zou 
op zichzelf geen degelijk bewijs van de verkiezing zijn, omdat de predi-

" ' ) V, 393, 32 (Inst IV, 17, 33): Deum nolle veracem agnosci in ipsa receptione, sed 
in bonitatis suae constantia, ubi indignis praestare quod reiiciunt paralus est, imo 
liberaliter offert. Atque liaec est sacramenti integritas, quam violare totus mundus 
non potest, camem et sanguinem Christi non minus vere dari indignis quam 
electis Dei fidelibus: simul tarnen verum est, non secus atque pluvia super durara 
rupem decidens effluit, quia nullus in lapidem ingressus patet: ita impios sua 
duritie repellere Dei gratiam quominus ad ipsos penetret. Voor de integritas van 
het sacrament verwijzen wij naar C. Veenhof, De volkomenheid der Sacramenten. 

1") IV, 21, 2 (Inst I I I , 2, 11): ut magis convictos et inexcusabiles reddat. 
1'̂ ) IV, 42, 30 (Inst III, 2, 32): ingentibus atque assiduis divinae largitatis beneficüs 

dum impii cumulantur, eo graviori iudicio sese induunt. 
1") IV, 84, 32 (Inst III, 3, 25): et gravius damnetur eorum superbia qui proterve 

adversus stimulum calcitrant. 
^'*) IV, 412, 29 (Inst I I I , 24, 2): quia reprobos manet gravius iudicium, quod testi

monium amoris Dei repudient. 
""•) IV, 428, 5 (Inst III, 24, 15): impii vero sentiant duplicari crimen suum, quod 

tantae Dei clementiae et facilitati non respondent. 
=»i) Zie noot 180. 
""'i IV, 391, 15 (Inst III, 22, 10): Unde constat perperam quibuslibet prostitui salutis 

doctrinam ut efficaciter prosit. 
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king ook de verworpenen gemeen is. God onderwijst zijn uitverkorenen 
krachtdadig, om hen tot geloof te brengen ^''^). Van de vromen en de 
goddelozen gevoelen alleen de eersten de krachtdadigheid van het evan
gelie ^''*). De goddelozen kunnen Gods genade bekennen, maar dat 
gevoelen onderscheidt Hij zo van het bijzondere getuigenis, dat Hij zijn 
uitverkorenen geeft, dat ze niet komen tot een grondige uitwerking en 
genieting ^''^). God bekeert de hardnekkigen niet, omdat Hij die krach
tige genade niet betoont, die Hem niet zou ontbreken, wanneer Hij haar 
aan de dag wilde brengen ^''*). 

4. Waarom deze genadef Enkele motieven uit § 6 komen ook hier ter 
sprake. Vooral het invitatie- en het kritisch motief. We behoeven daar
voor geen citaten meer te geven, omdat ze onder punt 1 en 2 van onze 
paragraaf te vinden zijn. Alleen zijn de accenten hier zwaarder. De in
vitatie is rijker: de geadresseerden worden uitgenodigd tot het heil Gods 
in Jezus Christus. Het oordeel is zwaarder: bij verwerping van de uit
nodiging heeft God nog méér reden tot veroordeling. 
Ook het beteugelings-motief ontbreekt niet. Wij denken hierbij aan 
Calvijns uiteenzetting over de tweede ^'") taak van de wet, waardoor zij, 
die zich om recht en gerechtigheid niet anders dan gedwongen bekom
meren, wanneer ze de vreselijke strafbepalingen in de wet horen, ten
minste bedwongen worden door de vrees voor straf. Zij worden be
dwongen, niet omdat hun binnenste bewogen of geroerd wordt, maar 
omdat ze, alsof hun een breidel aangelegd was, hun handen van het 
uiterlijke werk afhouden en hun slechtheid in zich besloten houden, die 
ze anders brutaalweg zouden hebben uitgegoten. Deze gedwongen en 
afgeperste gerechtigheid is nodig tot de menselijke samenleving ^"*). 
Ook van dit motief is de werking krachtiger dan in dat van § 6, 3. 
Immers de natuurlijke mens heeft wel de inwendige wet in zijn hart 
geschreven, maar omdat de mens door zulk een duisternis van dwalingen 
omhuld is, proeft hij door die natuurlijke wet ternauwernood een weinig 
welke dienst Gode behagelijk is. Daarom heeft de Here ons een ge
schreven wet gegeven, opdat ze vaster zou getuigen, wat in de natuur-

^'") IV, 410, 27 (Inst I I I , 24, 1): Deus autem efficaciter electos suos docet ut ad 
fidem adducat. 

*") IV, 430, 20 (Inst III, 24, 17): ut Evangelii efficaciam illi (se. pii) sentiant, hi (se. 
impii) vero nullum inde fructum consequantur. 

"">) IV, 21, 26 (Inst III, 2, 11): sed sensum illum a peculiari testimonio quod reddit 
suis eleetis, ita distinguit, ut ad solidum effectum et fruitionera non perveniant. 

*"") IV, 395, 17 (Inst I I I , 23, 1): obstinatos ideo non eonvertit quia potentiorem illam 
gratiam non exerit Deus, qua non destituitur si eam proferre vellet. 

*"') De eerste taak der wet is, volgens Calvijn, een ieder te herinneren aan zijn eigen 
ongerechtigheid, hem daarvan in kennis te stellen, tenslotte te overtuigen en hem 
te veroordelen, III, 332, 5 (Inst II, 7, 6). Ook in de verworpenen is de wet als 
zodanig werkzaam, III, 335, 21 (Inst II, 7, 9). 

"") III, 335, 32 (Inst II, 7, 10): Coercentur autem, non quod interior eorum animus 
perraoveatur aut afficiatur: sed quia, tanquam iniecto fraeno, manus ab exteriori 
opere continent, et suam pravitatem intus cohibent, quam alioqui petulanter 
effusuri e r a n t . . . 336, 15: Sed tarnen haec coacta expressaque iustitia, necessaria 
est publicae hominum communitati. 
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lijke wet te duister was en ons verstand en geheugen, onze slapheid ver
drijvend, des te levendiger zou treffen ^"^). 
H e t spreekt vanzelf, da t het vierde motief (hulp aan de kerk) hier niet 
in aanmerking komt. 

Gratuita ad salutem invitatio ordine prior e r a t . . . matura erat ultio post 
repudiatam gratiam, 52, 200 (Comm. 2 Thess 2, 6): Eerst de invitatie en d^n 
de wraak, omdat de genade verworpen werd - in deze woorden drukt Calvijn 
bondig uit wat wij in zijn commentaren voortdurend vinden. De genade Gods 
wordt door de verkondiging van het evangelie allen aangeboden en zó komt 
de goddeloosheid der mensen des te duidelijker aan het licht (Paulum. . . 
verba facientem de universal! gentium vocatione, qiiod omnibus ojferenda 
esset Dei gratia, quod orbem Christus perlustraturus esset suo evangelio, quo 
magis testata esset ac convicta hominum impietas), 52, 200 (Comm. 2 Thess 
2, 6). Aan heel het nageslacht van Abraham is het eeuwige heil aangeboden, 
allen zijn tot kinderen aangenomen en worden onder de naam kerk begrepen, 
ook al worden in het binnenste heiligdom geen anderen tot kinderen gerekend 
dan in wie de belofte door het geloof effect sorteert (communis enim erat 
omnibus promissio, qua Dominus eos omnes in filios adoptaverat: in ea negan 
non potest oblatam fuisse omnibus aeternam salutem . . . omnes sine excepttone 
hoc respectu habentur filii, in omnes communiter competit ecclesiae nomen: 
sed in arcane Dei sacrario non alii censentur Dei filu quam in quibus fide 
rata est promissio, 23, 238 (Comm. Gen 17, 7). Zo ook 23, 350 (Comm. Gen 
25, 23): Deum adoptionis suae gratiae complexum esse omnes Abrahae filios, 
quia cum omnibus foedus pepigit, nee frustra omnibus promiscue offern 
voluit salutis promissionem... Deus ergo totum semen lacob sine exceptione 
e leg i t . . . quia omnes panter iisdem gratiae suae testimonns dignatus est, verbo 
nempe et sacramentis. Sed aha semper viguit peculiaris e lect io . . . Zie verder 
b.v. 37, 682 (Prael. Jer 7, 12), 40, 69 (Prael. Ez 2, 4), 40, 393 (Prael. Ez 
16, 61), 40, 445v (Prael. Ez 18, 23), 42, 393 (Prael. Hos 9, 7), 43, 71 (Prael. 
Am 5, 4), 49, 20 (Comm. Rom 1, 16), 49, 101 (Comm. Rom 5, 18), 49, 175 
(Comm. Rom 9, 6), 55, 71 (Comm. Hebr 6, 4). 
De invitatio, de aanbieding van genade aan heel het nageslacht van Abraham 
is oprecht gemeend. Wat de Institutie ons reeds leerde, bevestigen de commen
taren Vriendelijk en zacht heeft God getracht de Joden tot zich te lokken; 
ZIJ hebben zijn zachte en meer dan moederlijke uitnodigingen echter veracht, 
zelfs zijn liefkozingen, waartoe Hij zich verwaardigde om rebellen tot gehoor
zaamheid te temmen (comiter et blande ad se allicere Deus tentaverit Judaeos 
. . . suaves et plusquam maternas eius invitationes . . Mirum hoc certe et 
incomparabile amons documentum fuit, quod se ad blanditias usque demittere 
gravatus non est, quo cicuraret in suum obsequium rebelles), 45, 642 (Comm. 
Matth 23, 37). 
Opvallend is, hoe fijn Calvijn zijn woorden kiest om de goddelijke bewogen
heid tot uitdrukking te brengen. Zo vaak en zo menslievend worden wij uit
genodigd (toties ac tam humamter invitati a Deo), 37, 77 (Prael Jes 42, 24). 

'"") III, 344, 17 (Inst II, 8, l )- Verum, qua errorum caligine obvolutus est homo, per 
legem illam naturalem vix tenuiter degustat quis Deus acceptus sit cultus. . . 
Promde (quod tum hebetudini tum contumaciae nostrae necessanum erat) Domi
nus Legem scnptam nobis posuit quae et certius testificaretur quod in lege natu-
rali nimis obscurum erat, et mentera memoriamque nostram, excusso torpore, 
vividius feriret. 
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Wie God daarin veracht, veracht zoveel menslievendheid (tantae suae humani-
tatis), 40, 69 (Prael. Ez 2, 4). Daarom kan God de ondankbaarheid van zijn 
volk niet verdragen (ubi Dominus redemptum populum tam amice et huma-
niter, imo tanta indulgentia tractavit, quanta est et quam intolerabilis ingrati-
tudo populi), (Prael. Mich 6, 4). 
Deze genade van God, die verkorenen én verworpenen binnen zijn volk 
gemeen hebben, is immers nog voller dan de genade aan heidenen bewezen. 
Calvijn kan hier spreken over trappen in de verkiezing (gradus electionis, 
cf. Prael. Mal 1, 2-6). Er zijn vier trappen: 

1. De mensen zijn als mensen geschapen, naar het beeld Gods, en niet als 
ezels en honden, 

2. Het volk van Abraham alleen heeft God tot vader en redder, hoewel de 
hele wereld onder zijn autoriteit staat. 

3. Het nageslacht van Jacob, niet dat van Ezau deelt in een bijzondere 
genade. 

4. Ook onder Jacobs geslacht zijn er verkorenen (van eeuwigheid), terwijl 
anderen verworpen worden. Zie 43, 396vv (Prael. Mal 1, 2-6). 

Het spreekt vanzelf, dat verachting van Gods genade in de tweede en derde 
trap der electie ernstiger is dan in de eerste. De heidenen hebben reeds geen 
excuses, hoeveel te minder het nageslacht van Abraham. Zij zullen een dubbele 
straf ontvangen (Gentes quidem excusatione carebunt: sed ludaei et alii qui 
se tot modis patefecit Dominus, bis damnandi erunt), 37, 74 (Comm. Jes 42, 
20). Als God reeds toestaat, dat mensen verloren gaan aan wie Hij zijn woord 
onthoudt, dan zullen de anderen te meer inexcusabel zijn (lam si quibusdam 
verbum suum subducens, eos perire sinit: alios vero ut magis inexcusabiles 
reddat, hoc vel illo modo sollicitat et hortatur ad poenitentiam: quis eum 
propterea iniquitatis insimulet?), 45, 312 (Comm. Matth 11, 21). 
Het invitatie- en het kritisch motief keren hier met verdubbelde kracht terug. 
God biedt in de verkondiging van zijn woord waarlijk genade aan. Dat laat 
Calvijn ook duidelijk uitkomen in zijn omschrijving van het Woord Gods als 
op zichzelf en van nature heilbrengend (Est quidem verbum Dei per se et sua 
natura salutare, omnesque promiscue ad spem vitae aeternae invitat), 45, 638 
(Comm. Matth 23, 34). 
Spreekt het Woord dan niet van oordeel óók, en is het niet, behalve een geur 
ten leven ook een geur ten dode? Calvijn ziet deze gerichtheid ten leven en ten 
dode echter niet gelijkwaardig naast elkaar staan. Het eigenlijke van het 
evangelie is de prediking tot behoud, terwijl alle veroordeling het evangelie 
accidenteel begeleidt: Semper ergo distinguendum est proprium Euangelii 
officium ab accidentali (ut ita loquar) quod hominum pravitati imputandum 
est: qua fit, ut vita illis vertatur in mortem, 50, 34 (Comm. 2 Cor 2, 15). 
Het leven wordt aangeboden, maar het kan in dood veranderd worden. Het 
essentiële kan in het accidentele verkeren. 
Ook in de Institutie ontbreekt deze gedachte niet. Christus is eigenlijk niet 
gekomen tot het verderf der wereld, maar tot zaligheid (non venit proprie 
Christus in mundi exitium, sed in salutem), IV, 452, 1 (Inst III, 25, 9). 
C. Veenhof heeft met een keur van citaten aangetoond, dat de onderscheiding 
proprium en accidentale een wezenlijk bestanddeel in Calvijns beschouwing 
over het Woord van God en het ambt van Christus vormt. Men zie Ref. 30, 
289vv. Wij geven nog enkele bewijsplaatsen (ook bij Veenhof, a. art. te vin-
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den): Hoc autem ad propnum et genuinum Christi munus referri debet. Nam 
quod evangelu causa gravius damnantur increduli, accidentale est, non ex eius 
natura, ut aliquot diximus, 47, 303 (Comm. Joh 12, 47). Doctnnam non esse 
proprie neque per se, nee sua natura causam caecitatis, sed per accidens (n.a.v. 
het spreken in gelijkenissen, 45, 361 (Comm. Mare 4, 12). Over het 'bmden' 
in Matth 16, 19 zegt Calvijn: Quanquam notandum est, hoc evangelio esse 
accidentale, et quasi praeter naturam, 45, 475. Quod autem alibi docet 
Christus se m ludicium venisse, quod vocatur petra scandali, quod dicitur 
positus m multorum ruinam, id accidentale est vel, ut ita loquar, adventitium. 
Qui enim oblatam m eo gratiam respuunt, digni sunt qui ludicem experiantur 
ac tam indigni foedique contemptus ultorem, 47, 66 (Comm. Joh 3, 17). 
God straft - maar Hij doet het met gaarne. Cf. 39, 585 (Prael. Klaagl 3, 33) 
en 25, 42 (Comm. Deut 28, 63): nisi coactus. 
Slechts terloops is vermeld, dat Calvijn behalve van genade, ook van de 
toorn Gods in zijn algemene openbaring weet te spreken. Wij willen 
daarover in de volgende paragraaf uitdrukkelijk gaan handelen. 
§ 8. Openbaring óók van toorn. 
God verdraagt het menselijk geslacht in zijn barmhartigheid en behoedt 
het met zijn hulp, maar Hij regeert het ook met zijn gerechtigheid en 
oordeel ^^^). Gaius Caligula is tot een zeer vermetele en ongebreidelde 
verachting der Godheid losgebarsten, maar toch heeft niemand jammer-
lijker gesidderd, wanneer enige aanwijzing van Goddelijke toorn zich 
voordeed: zo huiverde hij tegen zijn wil voor God. Hoe vermeteler 
iemand is in het verachten van God, des te heviger wordt hij ontsteld 
zelfs bij het geruis van een vallend blad. Waaruit komt dit anders voort 
dan uit de wraak der Goddelijke majesteit, die hun geweten des te 
heviger ontroert, naarmate zij haar meer trachten te ontvluchten ^^*). 
Diagoras kan spotten, Dionysius het hemelse oordeel honen, maar het is 
een bittere lach. "Want in hun binnenste knaagt de worm van het ge
weten, die feller is dan alle brandijzers ^'^). God kan de mensen aan hun 
eigen lusten overgeven, zelfs zó, dat al wie de vrees voor het hemels 
oordeel uitdooft en onbekommerd aan eigen lust toegeeft, loochent, dat 
er een God is. En dit is de rechtvaardige straf Gods, dat Hij hun hart 
als met vet omgeeft, opdat de goddelozen, na hun ogen gesloten te 
hebben, ziende niet zien ^^^). Maar ook daarna gebeurt het, dat God hen 
somtijds terugtrekt tot zijn rechterstoel ^i*). 
2*̂ °) III, 34, 33 (Inst I, 2, 1): lustitia ludicioque regat, misericordia toleret, praesidio 

tueatur. 
*^ )̂ I I I , 39, 3 (Inst I, 3, 2): nemo tarnen misenus trepidavit, quum aliquod irae 

divinae indicium se proferebat: ita D e u m . . . invitus exhorrescebat . . ut enim 
quisque est audacissimus Dei contemptor, ita vel ad folii cadentis strepitum 
maxime perturbatur; unde id, nisi ex divinae maiestatis ultione: quae lUorum 
conscientias eo vehementius percellit, quo magis eam refugere conantur? 

^^^) III, 40, 1 (Inst I, 3, 3): Sardonius hic risus est, quia intus eos mordet conscientiae 
vermis cauterus omnibus acrior. 

''*') III, 42, 7 (Inst I, 4, 2): Atque haec lusta Dei vindicta est, pinguedinem obducere 
cordibus, ut impii postquam oculos suos clauserunt, videndo non videant. Cf. III, 
293, 10 (Inst II, 4, 3). 

'•^•) III, 42, 20 (Inst I, 4, 2): nunquam tamen eousque invalescere stuporem qum re-
trahat Deus ipsos interdum ad suum tribunal. 
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In deze toorn verheerlijkt God Zichzelf. Hij heeft alles geschapen om 
zijns zelfs wil, ook de goddeloze tot de dag des kwaads (Spr 16, 4). Zo 
worden er onder de mensen sommigen geboren, die van de moederschoot 
af aan een gewisse dood zijn toegewijd, opdat ze door hun verderf Gods 
naam zouden verheerlijken ^^^). Tegen de verworpenen heeft de Here 
zijn oordelen, waardoor Hij zijn raad omtrent hen tot uitvoering brengt. 
Wie Hij dus tot smaad des levens en verderf des doods geschapen heeft 
om instrumenten van zijn toorn en voorbeelden van zijn strengheid te 
zijn, die berooft Hij, opdat ze tot hun doel komen, soms van de gelegen
heid om zijn woord te horen en soms maakt Hij hen door de prediking 
daarvan nog blinder en onverstandiger ^^*). 

God verheerlijkt zichzelf óók in de openbaring van zijn toorn - Wij zouden 
dit het glorificatie-motief willen noemen (qui suo exitio ipsius nomen glori-
jicent, cf. noot 215). Nu reeds wijzen wij er op, dat dit motief niet als vijfde 
aan de motieven in § 6 kon worden toegevoegd. Want het zou niet gepast 
hebben onder het opschrift: 'Waarom genade jegens heidenen?' In het glori
ficatie-motief schenkt God geen genade, Hij berooft er de natuurlijke en god
deloze mens juist van. 

Wij moeten nu een belangrijke vraag beantwoorden: Hoe verklaart 
Calvijn het, dat God jegens dezelfde personen èn genadig (§ 3 en 6) èn 
toornig (§ 8) is? Het betreft immers dezelfde mensen. De toorn en de 
vloek Gods, zegt Calvijn ergens, rust altijd op de zondaars, zolang ze 
niet van schuld verlost zijn ^^'). Allen, die tot het getal der verworpenen 
behoren, zijn vaten gevormd ter onere en houden daardoor niet op door 
voortdurende schanddaden Gods toorn jegens zich te verwekken ^^*). 
Maar ook allen delen in meerdere of minder mate in het betoon van 
Gods genade. Hoe kan het een met het ander samengaan? 

§ 9. Genade en toorn 'jegens dezelfde mensen. 

Het antwoord, dat Calvijn op de vraag, die wij hierboven hebben ge
steld, gegeven heeft, is genuanceerd. Alle gegevens samengenomen, 
menen wij, dat hij voor drieërlei onze aandacht vraagt. 

1. Laat beide uitspraken naast elkaar staan. Men zou kunnen denken, 
dat er in God een dubbele wil is. Daarvan wil Calvijn echter niet weten. 
Ofschoon Gods wil veelvuldig is voor ons besef, wil Hij toch niet in 

'1") IV, 400, 12 (Inst III, 23, 6): Deum omnia propter semetipsum condidisse, impium 
quoque ad diem malum (Prov. 16 a. 4) . . . qui suo exitio ipsius nomen glorificent. 
Zo ook IV, 426, 4 (Inst III, 24, 14). 

"" ) IV, 423, 22 (Inst III, 24, 12): Quos ergo in vitae contumeliam et mortis exitium 
creavit, ut irae suae organa forent, et severitatis exempla: eos, ut in finem suum 
perveniant, nunc audiendi verbi sui facultate privat: nunc eius praedicatione 
magis excaecat et obstupefacit. 

''i') III, 483, 9 (Inst II, 16, 1): peccatoribus, dones a reatu soluti fuerint, semper in-
cumbit ira Dei et maledictio. 

' ' ") IV, 406, 37 (Inst III, 23, 12): Nam quicunque sunt ex reproborum numero, ut 
sunt vasa in contumeliam formata, ita non üesinunt perpetuis flagitiis iram Dei 
in se provocate. 
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zichzelf dit èn dat, maar naar zijn veelvuldige wijsheid, zoals Paulus 
haar noemt (Ef 3, 10), maakt Hij onze zinnen verbaasd totdat het ons 
gegeven zal worden te leren zien, dat Hij op wonderbaarlijke wijze wil, 
wat nu tegen zijn wil schijnt te strijden ^'^). Zo kan God aller Vader zijn 
en toch mensen verwerpen. Zo doet God zijn zon opgaan over bozen 
en goeden en is toch de erfenis voor weinigen weggelegd. Zo haat God 
niets van de dingen, die Hij gemaakt heeft en toch blijft onaangetast, 
dat de verworpenen bij God gehaat zijn ^*). 
Strikt genomen is dit antwoord van Calvijn geen verklaring van het 
probleem. Eerbiedig laat hij het een naast het ander staan. De eenheid 
van beide uitingen (genade èn toorn) is er, maar door de zwakheid van 
ons verstand grijpen wij haar niet. 

Geen 'multiplex voluntas' - wel God als 'duplex persona'. Men leze Calvijns 
verklaring op Ezechiël 18, 32 (40, 458v) en C. Veenhofs weergave daarvan: 
"Calvijn verwerpt zo fel als maar kan, dat God zelf duplex, twéé-voudig, 
zou zijn! Maar met evenveel kracht handhaaft hij, dat God terwille van ons 
wel een duplex persona aanneemt", Ref. 30, 321. Persona is hier gebruikt in 
de betekenis van 'rol', 'optreden'. Waarbij bedacht moet worden, dat het 
spreken van God in beide 'rollen' waar, zuiver en betrouwbaar is. Zie a. art. 
van C. Veenhof. Het doet er weinig toe, dat Calvijn in zijn bespreking van 
Ez 18, 32 zich niet bezig houdt met Gods genade en toorn jegens heidenen, 
doch met Gods geopenbaarde heilswil en zijn verborgen besluit tot verwer
ping, die beide betrekking hebben op de goddelozen onder Israël. Het 
probleem dat hier gesteld wordt, is het probleem van onze paragraaf. 

2. In zekere zin ... Calvijn komt (Inst II, 16, 2) voor de vraag te staan, 
hoe het te rijmen is, dat God, die ons met zijn barmhartigheid vóór
komt, onze vijand was totdat Hij door Christus met ons verzoend is. 
Want hoe zou Hij ons in zijn eniggeboren Zoon een bijzonder pand 
zijner liefde gegeven hebben, indien Hij niet reeds tevoren ons met on
verdiende gunst omhelsd had? Calvijn wil deze knoop ontwarren ^^^). 
Hoe rijmt het: God is van eeuwigheid ons gunstig gezind en toch tot op 
Christus ons vijandig gezind? Het is duidelijk, dat het antwoord op deze 
vraag (die toegespitst is op Gods liefde en toorn jegens de uitverkorenen) 

^^^) IV, 431, 7 (Inst III, 24, 17): quanvis multiplex sit Dei voluntas quoad sensum 
nostrum, non tamen eum hoc et illud in se veile, sed pro sapientia sua varie multi-
plici (ut eam Paulus vocat (Ephes. 3. b. 10)) attonitos reddere sensus nostros, 
donec cognoscere nobis dabitur mirabiliter eum veile quod nunc videtur esse 
voluntati eius adversum. Zelfde oplossing III, 224, 26 (Inst I, 18, 3). 

^"') IV, 431, 12 (Inst III, 24, 17): Cavillis etiam ludunt, quum Deus omnium sit pater, 
iniustum esse ut quenquam abdicet nisi qui sua culpa poenam banc ante fuerit 
promeritus. Quasi vero non usque ad porcos et canes pateat Dei liberalitas . . . 
Sed convitiatores istos impedit sua maledicendi libido ne considerent Deum ita 
solem suum producere super bonos et malos (Matt. 5. g. 45) ut paucis reposita sit 
haeredi tas . . . Obiiciunt etiam, Deum nihil odisse eorum quae fecit; quod ut illis 
concedam, salvum tamen manet quod doceo, reprobos Deo exosos esse. 

^^^) III , 483, 13 (Inst II, 16, 2): videndum est quomodo conveniat, Deum, qui nos 
misericordia sua praevenit, fuisse inimicura, donec per Christum nobis reconcilia-
tus est. Nam quomodo in Filio unigenito singulare amoris sui pignus nobis dedis-
set, nisi iam ante fuisset gratuito favore complexus? 
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ook van groot gewicht is voor het samengaan van Gods toorn en ge
nade jegens verworpenen. Wat antwoordt Calvijn? 
Hij zegt, dat uitspraken als in Rom 5, 10; Gal 3, 10. 13 en Col 1, 
21. 22 (over de uitverkorenen, op wie eertijds de vloek en de toorn 
Gods rustte) zijn aangepast aan ons begrip, opdat wij des te beter 
zouden begrijpen, hoe ellendig en rampzalig onze toestand buiten 
Christus is. Want indien niet met duidelijke woorden gezegd werd, dat 
de toorn en de wraak Gods en de eeuwige dood op ons gedrukt heeft, 
zouden wij te minder begrijpen hoe ellendig wij zouden zijn zonder 
Gods barmhartigheid en zouden wij de weldaad der verlossing te min
der waard achten *^^). Calvijn geeft daarvan ook een voorbeeld: Laat 
iemand deze woorden horen: Indien God ten tijde, dat gij nog een 
zondaar waart, u gehaat had en u verworpen had, gelijk gij verdiend 
hadt, dan wachtte u een vreselijke straf; maar omdat Hij uit eigen 
beweging en door zijn onverdiende goedertierenheid u in genade be
houden heeft en van Hem niet heeft laten vervreemden, heeft Hij u 
zo van dat gevaar verlost - dan zal hij wel geroerd worden en enigszins 
gevoelen, hoeveel hij aan Gods barmhartigheid verschuldigd is. Maar 
laat hij wederom horen wat de Schrift leert, dat hij door zijn zonde 
van God vervreemd is geweest, een erfgenaam des toorns, vreemd aan 
alle zegeningen Gods, een slaaf van Satan, gevangen onder het juk der 
zonde; eindelijk, dat hij bestemd is geweest voor een vreselijk verderf 
en daarin reeds verwikkeld geweest; maar dat Christus hier als een 
voorbidder is tussenbeide gekomen, dat Hij voor de kwade dingen, die 
hen bij God gehaat maakten, met zijn bloed voldaan heeft, dat door 
Christus' tussenkomst Gods toorn gestild is - zal hij door dit alles niet 
des te meer bewogen worden, naarmate hem beter levendig voor ogen 
gesteld wordt, uit hoe grote ellende hij verlost is? Kortom, aangezien 
onze ziel het leven in Gods barmhartigheid niet begerig genoeg kan 
aangrijpen of met passende dankbaarheid ontvangen, tenzij ze door de 
vrees voor Gods toorn en de schrik voor de eeuwige dood tevoren ge
troffen en terneergeworpen is, worden wij door de heilige leer zo onder
richt, dat wij zien, hoe zonder Christus God in zekere zin vijandig tegen
over ons staat en zijn hand tot ons verderf gewapend is, en dat wij zijn 
goedertierenheid en vaderlijke liefde slechts in Christus kunnen om
helzen ^^*). 

"^) III, 483, 24 (Inst II, 16, 2^: Huius generis locutiones ad sensum nostrum sunt 
accomodatae, ut melius intelligamus quam misera sit et calamitosa extra Christum 
nostra conditie. Nisi enim claris verbis diceretur, iram ac vindictam Dei mortem-
que aeternam nobis incubuisse, minus agnosceremus quam miseri essemus sine Dei 
misericordia, et beneficium liberationis, minoris aestimaremus. 

" ' ) III, 483, 30 (Inst II, 16, 2): Exempli gratia: audiat aliquis, Si te quo tempore 
adhuc peccator eras, odisset Deus et te abiecisset. . . afficietur quidem et sentiet 
aliqua ex parte quantum debeat misericordiae Dei. Verum audiat rursum quod 
Scriptura docet, se alienatum fuisse a Deo per peccatum . . . 484, 9: his nonne 
eo magis permovebitur quo melius ad vivum repraesentatur quanta e calamitate 
ereptus fuerit? . . . sic instituimur sacra doctrina, ut sine Cnristo Deum nobis 
quodammodo infestum cernamus, et eius manum in exitium nostrum armatam, 
benevolentiam eius paternamque charitatem nonnisi in Christo amplexemur. 
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Wij hebben enkele woorden in deze citaten laten cursiveren. Het spreken 
van de toorn Gods jegens de uitverkorenen vóór de verzoening door 
Christus heeft een paedagogische bedoeling. Wij zouden zonder dit 
spreken de barmhartigheid van God niet dankbaar genoeg ontvangen. 
Het moet ons zó levendig voor ogen gesteld worden, willen wij Gods 
liefde recht waarderen. Maar wat de realiteit van de toorn Gods zelf 
betreft, God staat zonder Christus in zekere zin (quodammodo) vijandig 
tegenover zijn uitverkorenen. 
Nu vinden wij in de Institutie ook uitspraken, die ten aanzien van de 
verworpenen juist het omgekeerde doen vermoeden: Alle nadruk valt 
dan op Gods toorn, terwijl de omschrijving van wat de verworpenen 
aan genade ontvangen, de kwalificering: 'in zekere zin' zou kunnen 
krijgen. Men leze de volgende passages: 
God toont aan zijn uitverkorenen waarlijk zijn genade, die voor eeuwig 
vastblijft, terwijl niets verhindert, dat God sommigen verlicht met het 
ogenblikkelijk besef van genade, dat later weer verdwijnt'^^*). De ver
worpenen worden soms door een besef van Gods genade getroffen ^^^), 
zoals de kinderen Gods door het besef van zijn toorn; niet omdat God 
hen bij zichzelf haat, maar omdat Hij hen daarmee wil verschrikken ^^^). 

Calvijn laat op het laatste citaat onmiddellijk volgen: Daarom worden zij 
(de kinderen Gods) gewaar, dat Hij terzelfder tijd vertoornd is op hen of 
op hun zonden èn genadig. Want het is geen huichelarij, wanneer zij bidden, 
dat Hij zijn toorn afwendt, tot wie zij toch met rustig vertrouwen de toevlucht 
nemen (Itaque eodem tempore et iratum sibi, vel peccatis suis, et propitium 
concipiunt: quia non ficte iram eius deprecantur, ad quem tamen cum 
tranquilla fiducia confugiunt), IV, 23, 2 (Inst III, 2, 12). Maar... wordt de 
realiteit van toorn en genade in het leven van resp. de verkorenen en verwor
penen toch niet verzwakt wanneer Calvijn hier over besef van toorn en genade 
spreekt? Wij zijn nog niet toe aan een critische beoordeling van wat Calvijn 
over het onderwerp van onze studie gezegd heeft. Toch is het zaak er nu 
reeds op te wijzen, dat § 9, 1 en § 9, 2 duidelijk verschillen. 
In § 9, 1 zagen wij hoe Calvijn naast elkaar laat staan wat tegenstrijdig 
schijnt. Hij geeft verder géén verklaring. 
In § 9, 2 gaat Calvijn verder. Hij geeft wèl een verklaring, waarin accenten 
geplaatst worden: waarlijk reëel voor de uitverkorenen is de liefde Gods en 
voor de verworpenen de toorn Gods; over toorn jegens de eersten en genade 
jegens de laatsten moet tóch anders gesproken worden. Zij gelden 'in zekere 
zin'! 
Ook in de commentaren staan uitspraken, die ons voorzichtig maken over 
genade zonder meer te spreken, wanneer het over goddelozen gaat. Zo lezen 
wij ter verklaring van Jer 33, 8, dat wat God aan goddelozen schenkt eigenlijk 
gezegd, niet beschouwd kan worden als een getuigenis van zijn gunst en 
"2*) IV, 21, 33 (Inst III, 2, 11): si vere gratiam suam demonstrat Deus, hoc perpetuo 

fixum esse: quia nihil obstat quominus praesenti gratiae suae sensu, qui postea 
evanescit, Deus aliquos illustret. 

' " ) IV, 22, 23 (Inst III, 2, 12): nam quum ex Scripturae doctrina, et quotidiano usu 
constet reprobos interdum affici divinae gratiae sensu . . . 

*2°) IV, 22, 37 (Inst III, 2, 12): non quod apud se eos oderit, sed quia terrere eos vul t 
irae suae sensu. 

250 



genade (Sed quicquid confert Deus et largitur impiis proprie loquendo, non 
potest censeri testimonium favoris et gratiae), 39, 56. God is jegens de godde-
lozen niet gunstig gezind (propitius). Waarom niet? Hij is slechts propitius 
jegens ons wanneer Hij de zonden niet toerekent en er van verzoening sprake is 
(lam videndum est quomodo Deus nobis sit propitius, nempe ubi peccata non 
imputat. . . Sumus igitur semper maledicti coram Deo, donec sepeliat nostra 
peccata: ideo dixi Judaeis breviter hic ostendi primum fontem bonorum 
omnium, quae speranda sunt, nempe si Deus ipsos reconciliet gratuita venia), 
t.a.p. Proprie loquendo! Eigenlijke genade is een zaak van verzoening en voor 
verzoenden. Daarbuiten blijft ellende en vloek. Alle geluk is verderfelijk wan
neer het niet uit de fontein van Gods genadige liefde voortvloeit; indien God 
onze Vader niet is, worden wij, hoe meer overvloed wij hebben in alle soorten 
goede dingen, des te dieper ondergedompeld in alle soorten ellende (Nam 
omnis felicitatis exitialis est, ubi non manat ex fonte gratuiti amoris Dei: 
denique ubi Deus non est pater, quo magis affluimus omni genere bonorum, 
eo profundius demersi sumus in omnes miserias), 44, 145 (Prael. Zach 1, 15). 
3. Zondaars, maar toch schepselen. Onder punt 2 hebben wij Inst II, 16, 
2 aangehaald. Maar Calvijn was nog niet uitgesproken. In II, 16, 3 gaat 
hij betogen, dat de toorn van God, ook al spreekt de Schrift daar
over naar de zwakheid van ons begrip, een werkelijke toorn is. Want 
wij hebben allen in ons iets, dat Gods toorn waardig is. Wij zijn allen 
ten aanzien van onze verdorven natuur en het verder daarbij komende 
slechte leven, in Gods verbolgenheid inderdaad schuldig voor zijn aan
gezicht en geboren tot verdoemenis der hel ^^) . Maar er moet iets aan 
toegevoegd worden. Omdat de Here wat het zijne is in ons niet ver
derven wil, vindt Hij nog Iets, dat Hij naar zijn goedertierenheid be
mint. Want ook al zijn we door onze eigen misslag zondaars, zo blijven 
we toch zijn schepselen. Maar omdat er een eeuwige en onverzoenlijke 
strijd Is tussen rechtvaardigheid en ongerechtigheid, kan Hij ons, zolang 
wij zondaars blijven, niet geheel opnemen^®). Om met Augustinus te 
spreken: God haatte ons Inzoverre wij waren, zoals Hij ons niet ge
maakt had; en omdat onze ongerechtigheid zijn werk niet In alle op
zichten vernietigd had, wist Hij tegelijkertijd In een Ieder onzer zowel 
te haten, wat wij gedaan hadden, als te beminnen wat Hij gemaakt 
had^^®). God Is meer vertoornd op de verderving van zijn werk dan 
op zijn werk zelf, zegt Calvijn elders*'"), 

*2') III, 484, 22 (Inst II, 16, 3): Habemus ergo omnes in nobis quod Dei odio dignum 
sit. Proinde secundum corruptae nostrae naturae, et deinde accedentis pravae 
vitae respectum, in offensione Dei revera sumus omnes in eius conspectu rei, et 
ad gehennae damnationem nati. 

*'") III, 484, 25 (Inst II, 16, 3): Varum quia Dominus quod suum est in nobis perdere 
non vult, adhuc aliquid invenit quod pro sua benignitate amet. Utcunque enim 
peccatores vitio nostro simus, manemus tarnen eius creaturae . . . Atqui si perpe
tuum et irreconciliabile dissidium est inter iustitiam et iniquitatem: quandiu pec
catores manemus, suscipere nos totos non potest. 

'''*) III, 485, 31 (Inst II, 16, 4): Proinde miro et divino modo et quando nos oderat, 
diligebat. Oderat enim nos, quales ipse non fecerat: et quia iniquitas nostra opus 
eius non omni ex parte consumpserat, noverat simul in unoquoque nostrum et 
odisse quod feceramus, et amare quod fecerat. Haec sunt Augustini verba. 

"" ) III, 240, 26 (Inst II , 1, 11): Sed opens sul corruptioni magis infensus est quam 
operi suo. 
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Di t lezend zal het ons niet verbazen bij Calvijn een soortgelijke rede
nering over de verworpenen te vinden. God haa t hen, maar daarnaast 
kan Hij hen liefhebben voorzover zij zijn maaksel zijn. Deze redenering 
vinden wij nauwelijks expliciet in de Institutie, doch wel in de commen
taren. 

Zo heeft God Aristides en Fabricius bemind èn gehaat. Want voorzover Hij 
hen met uiterlijke gerechtigheid gesierd had, heeft Hij zijn eigen werk in hen 
bemind. Maar omdat hun hart onrein was, kon die uiterlijke schijn van recht
vaardigheid niets aanbrengen voor de gerechtigheid. Het is niet dwaas, dat 
God het goede zaad, in sommige naturen gelegd, bemint en toch de personen 
en hun werken vanwege verdorvenheid verwerpt (secundum diversos respectus 
Aristidem et Fabricium amavit, et odio habuit, nam quatenus eos iustitia 
externa ornaverat, idque in bonum commune, opus in illis suum amavit: Quia 
tarnen impurum cor erat, nihil ad comparandum iustitiam illis profuit 
externa iustitiae species. . . neque enim absurdum est, bonum semen quod 
indidit Deus quibusdam naturis, ab ipso diligi, ut tamen et personas et opera 
propter corruptelam reiiciat), 45, 551 (Comm. Mare 10, 21). Buiten Christus 
is God altijd toornig op ons. Hij heeft geen afschuw van zijn eigen werk in 
ons, n.l. daarvan, dat wij als mensen geschapen zijn; Hij verafschuwt echter 
onze onreinheid (Deum sine Christo semper iratum nobis esse . . . Non enim 
detestatur in nobis Deus opus suum, id est, quod conditi sumus homines: sed 
nostram immunditiem), 49, 62 (Comm. Rom 3, 25). 

God verklaart aan alle misdadigers onverzoenlijk de oorlog, maar voorzover 
de mensen zijn maaksel zijn, omarmt Hij hen met vaderlijke liefde (quatenus 
eius figmenta sunt homines, paterno eos amore complectitur. Sed quum nihil 
eius naturae magis adversum sit quam iniustitia, sceleratis omnibus irrecon-
ciliabile helium denuntiat), 32, 14 (Comm. Ps 92, 10). Verdorven door de 
erfzonde, zijn wij verfoeilijk voor God, maar voorzover wij mensen zijn, kan 
het niet anders, of wij zijn bij God geliefd en is ook ons heil Hem veel waard 
(Verum quidem est, quia corrupt! sumus originale peccato, Deo esse abomina-
biles . . . sed quatenus sumus homines, fieri non potest, quin Deo simus cari, 
et pretiosa etiam sit nostra salus), 40, 424 (Prael. Ez 18, 1). 

De laatste woorden zijn kenmerkend voor Calvijn: Juist omdat God de mens 
als zijn maaksel liefheeft, wil Hij hem heil schenken. Al is dat ook heil in 
beperkte zin. Jona heet daarom onmenselijk (inhumaniter) in zijn houding 
tegenover de Ninevieten. Want laten zij van God vervreemd zijn, voorzover 
zij mensen waren, erkent God, de Vader van het gehele menselijke geslacht, 
hen als de zijnen; tenminste opdat zij zouden genieten van het gemeenschap
pelijk licht en van andere geneugten van het aardse leven. Ja, het is God 
eigen en Hij is er voortdurend mee bezig de mensen zachtmoedig te verdragen, 
ook al zijn ze de ondergang waard (Deus vero non f rustra creat homines: ergo 
non mirum est si velit ipsos esse salvos . . . non improprie edoctum fuisse 
Jonam . . . quam inhumaniter se gessisset contra Ninevitas . . . Quanquam enim 
alieni essent a Deo Ninevitae, quatenus tamen erant homines. Deus ut est 
totius humani generis pater, illos agnovit pro suis, saltem ut fruerentur com-
muni luce, et aliis vitae terrenae commodis. . . Ego, cui proprium est et 
perpetuum clementer tolerare homines, etiamsi digni sint exitio, ego non 
parcerem?, 43, 278v (Prael. Jona 4, 10). 
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Haat èn liefde. Waarbij de liefde jegens de mens als zijn maaksel God er 
toe beweegt heil te schenken en clement te zijn. 

Het gaat ons nog niet om een beoordeling van wat Calvijn zegt; wij 
maken nog steeds de inventaris op. En het beeld is niet volledig zonder 
een laatste paragraaf, die de vraag behandelt, hoe een christen heeft te 
waarderen wat Gods genade hem in dit leven biedt. "Wij hoorden reeds 
van Calvijn, dat de gaven des Geestes niet gering worden geacht zonder 
dat men de Geest zelf minacht en smaadt. Voor een vollediger beeld 
gaan we ons verdiepen in Inst III, 6-10: De vita christiana. 

§ 1 0 . Genieten op onze pelgrimsreis. 

Wanneer de wijsgeren ons willen vermanen tot de deugd, dan voeren 
zij niets anders aan, dan dat wij in overeenstemming met de natuur 
moeten leven ^^^); maar de Schrift zegt, dat wij de gestalte van Christus 
in ons leven moeten uitdrukken ^'^). De volmaaktheid daarvan bereiken 
we niet in deze aardse kerker van het lichaam ^*^). Toch moeten wij 
met oprechte eenvoud zien naar ons doel en streven naar de eindpaal; 
niet onszelf vleiend en strelend en ook niet aan onze gebreken toe
gevend, maar in een voortdurend streven ons hierop toeleggend, dat we 
beter worden dan we zijn, totdat wij tot de goedheid zelf gekomen 
zijn 234). 
Langs drie trappen zal de christen moeten gaan op weg naar de vol
komenheid. De eerste is die van de zelfverloochening. Calvijn roept 
uit: O, welk een vordering heeft hij gemaakt, die geleerd heeft, dat hij 
niet van zichzelf is en de heerschappij en het bestuur over zichzelf aan 
zijn eigen verstand onttrokken heeft om het aan God toe te kennen ^*^)! 
Maar nog hoger moet een vroom hart opstijgen. De tweede trap is die 
van het dragen van het kruis ^^B). Doch ook zo is de tekening van het 
christelijk leven niet volledig. Wij hebben eerst naar behoren profijt 
van de tucht des kruises wanneer wij leren, dat dit leven, wanneer het 
in zichzelf beoordeeld wordt, onrustig, verward, op talloze manieren 
ongelukkig en in geen enkel opzicht gelukzalig is ^^''). En daarom is een 

^' ') IV, 148, 16 (Inst III, 6, 3): dum ad virtutem egregie (se. philosophi) volunt ad-
hortari, nihil aliud afferunt quam ut naturae convenienter vivamus. 

' " ) IV, 148, 21 (Inst III, 6, 3): Chr i s tum. . . nobis propositum esse exemplar cuius 
formam in vita nostra exprimamus. 

' " ) IV, 150, 23 (Inst III, 6, 5): in terreno hoc corporis carcere. 
"*) IV, 150, 32 (Inst III, 6, 5): syncera modo simplicitate in scopum nostrum respici-

amus, et ad metam aspiremus, non assentatorie blandientes nobisipsis, nee malis 
nostris indulgentes, sed perpetuo conatu in hoc incumbentes ut meliores nobis 
ipsis evadamus, donee ad ipsam perventum fuerit bonitatem. 

"">) IV, 151, 27 (Inst III, 7, 1): O quantum ille profecit qui se non suum esse edoetus, 
dominium regimenque sui propriae rationi abrogavit, ut Deo asserat! 

'" ' ) IV, 161, 16 (Inst III , 8 Opschrift): De erucis tolerantia, quae pars est abnega-
tionis. 

"'') IV, 171, 26 (Inst III , 9, 1): Turn ergo demum rite proficimus erucis disciplina, ubi 
discimus hane vitam, quum in se aestimatur, inquietam, turbulentam, innumeris 
modis miseram, nulla ex parte plane beatam esse. 
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derde trap nodig, n.l. de overdenking van het toekomende leven met 
verachting van het tegenwoordige leven. Door welke soort van ver
drukking wij ook gedrukt worden, altijd moeten wij zien op dit doel, 
dat wij ons gewennen tot de verachting van het tegenwoordige leven 
en daardoor opgewekt worden tot de overdenking van het toekomende. 
Want aangezien God zeer wel weet hoe wij van nature geneigd zijn 
tot een beestachtige liefde tot deze wereld, wendt Hij een zeer geschikt 
middel aan om ons terug te trekken en onze verlamming te verdrijven, 
opdat wij niet al te vasthoudend in die liefde blijven hangen ^^) . Om 
dat kwaad tegen te gaan, onderwijst de Here door voortdurende be
wijzen der ellende de zijnen aangaande de ijdelheid van dit leven ^^'). 
Calvijn is hier zeer beslist: We moeten deze opvatting hebben, dat ons 
gemoed nooit met ernst opgericht wordt tot het verlangen naar het 
eeuwige leven en tot de overdenking daarvan, tenzij het tevoren ver
vuld is van verachting voor het tegenwoordige leven ^^''). Een midden
weg is er niet. Öf de aarde moet ons waardeloos worden, óf zij moet 
ons in ongebreidelde liefde tot zich vasthouden ^*^). 
Maar deze verachting is begrensd. Zij mag geen haat tegen het leven 
en ondankbaarheid jegens God wekken. Immers dit leven, al is het 
vervuld van talloze ellenden, wordt toch terecht gerekend tot de niet 
te versmaden zegeningen Gods. Daarom, indien wij daarin niet Gods 
weldaad erkennen, staan wij reeds schuldig aan een niet geringe ondank
baarheid jegens God zeli^*^). Vooral de gelovigen hebben er een 
getuigenis van Gods goedgunstigheid in te zien. De erfenis van het 
eeuwige leven wordt voorafgegaan door de mindere bewijzen, dat Hij 
onze Vader is. Dit leven dient dus om hen Gods goedheid te leren ver
staan. Zullen wij het dan geringschatten, alsof het geen korreltje goeds 
in zich had**')? 
Gaan we echter vergelijken, dan kan het tegenwoordige leven niet alleen 
gerust veronachtzaamd worden, maar moet het ook, in vergelijking met 
het toekomende, geheel en al veracht en versmaad worden. Want indien 

" • ) IV, 170, 34 (Inst III, 9, 1): Quocunque autem tribulationis genere premamur, 
respiciendus semper est hic finis, ut assuescamus ad praesentis vitae corttemptum, 
indeque ad futurae meditationem excitemur. Quoniam enim optime novit Deus 
quantopere in belluinum mundi huius amorem simus natura inclinati, aptissimam 
rationem adhibet ad nos retrahendos et torporem excutiendum, ne nimis tenaciter 
in eo araore inhaerescamus. 

" ' ) IV, 171, 13 (Inst III, 9, 1): Huic malo ut occurrat Dominus, assiduis miseriarum 
documentis suos de praesentis vitae vanitate edocet. 

'*") IV, 171, 33 (Inst III, 9, 1): Sic enim habendum est, nunquam serio ad futurae 
vitae desiderium ac meditationem erigi animum, nisi praesentis contemptu ante 
imbutus fuerit. 

"*) IV, 171, 37 (Inst III , 9, 2): inter ista duo nihil medium est: aut vilescat nobis 
terra oportet, aut intemperate amore sui vinctos nos detineat. 

24S) IV, 172, 36 (Inst I I I , 9, 3): Sed enim ad talem praesentis vitae contemptum sese 
assuefaciant fideles, qui neque eius odium generet, nee adversus Deum ingratitu-
dinem. Siquidem haec vita, utcunque infinitis miseriis referta sit, censetur tarnen 
merito inter non aspernandas Dei benedictiones. Quare si nihil in ea recognos-
cimus divini beneficii, rei iam sumus non parvae in Deum ipsum ingratitudinis. 

'* ') IV, 173, 9 (Inst III, 9, 3): fastidiemusne eam quasi nullam boni micam in se 
haberet? 
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de hemel ons vaderland is, wat is dan de aarde anders dan een oord 
der ballingschap? Indien het verhuizen uit de wereld de ingang is tot het 
leven, wat is de wereld anders dan het graf? En wat is het in de wereld 
blijven anders dan verzonken liggen in de dood? Indien bevrijd te 
worden van het lichaam betekent: gebracht worden in volkomen vrij
heid, wat is het lichaam dan anders dan een kerker?"^"). 
M a a r . . . ook al verlangen wij naar het einde, wij moeten bereid zijn 
naar 's Heren wil in het leven te blijven. Want het leven is als een 
wachtpost, waarop de Here ons geplaatst heeft, die wij zolang moeten 
bewaren, totdat Hij ons wegroept **''). De grens van onze dood en ons 
leven laten we aan Gods goeddunken over; doch zó, (en daar keert het 
thema weer terug, J. D.), dat wij branden van ijver naar de dood en 
voortdurend bezig zijn met de overdenking daarvan; dat wij het leven 
verachten in vergelijking met de toekomende onsterfelijkheid en wegens 
de dienstbaarheid der zonde verlangen het vaarwel te zeggen, wanneer 
het de Here zal behagen**'). Ja, laat ons dit voor vastgesteld houden, 
dat niemand goede vordering gemaakt heeft in de leerschool van Chris
tus dan hij, die de dag van zijn dood en van de laatste opstanding met 
vreugde verwacht!**^). 
Kunnen wij dan nog waarlijk genieten van de aardse goederen? Ook 
hier remt Calvijn eerst weer af. Indien wij slechts over de aarde trekken 
(pelgrims!, J. D.), dan moeten wij ongetwijfeld haar goederen in zoverre 
gebruiken, dat ze onze loop eerder helpen dan vertragen^*®). Maar men 
kan dit ook te ver doordrijven, zoals sommigen gedaan hebben, die 
stelden, dat de lichamelijke goederen alleen gebruikt mochten worden 
voorzover de noodzaak het eiste. Zij waren rijkelijk streng, want (en dat 
is zeer gevaarlijk) zij hebben de consciënties gebonden met enger banden 
dan waarmee Gods Woord ze bindt ^" ) . De Thebaan Crates ging nog 
verder door zijn schatten in de zee te werpen, omdat hij meende, dat 

'*•) IV, 174, 5 (Inst I I I , 9, 4): Ubi ad eam comparationem ventum est, tum vero illa 
non modo secure negligi potest, sed prae hac penitus contemnenda est ac fasti-
dienda. Nam si caelum patria est, quid aliud terra quam exilium? Si migratio e 
mundo est in vitam egressus, quid aliud mundus quam sepulchrum? in ipso ma
nere quid aliud quam in morte demersum esse? Si liberari a corpore est asseri in 
solidam libertatem, quid aliud est corpus quam career? Voor het lichaam als 
kerker cf. ook III, 175, 5 (Inst I, 15, 2); IV, 78, 7 (Inst III, 3, 20); IV, 150, 23 
(Inst III, 6, 5). 

' " ) IV, 174, 22 (Inst III, 9, 4): Est enim instar stationis, in qua nos Dominus collo-
cavit, tandiu nobis conservanda quoad ille revocarit. 

" ' ) IV, 174, 32 (Inst III , 9, 4): sed ita, ut et illius studio flagremus, et in meditatione 
simus assidui: hanc vero, prae futura immortalitate contemnamus, et ob peccati 
servitutem ei renuntiare, quoties Domino placuerit, optemus. 

'") IV, 175, 32 (Inst I I I , 9, 5): Hoc tamen habeamus constitutum, neminem bene in 
Christi schola profecisse, nisi qui et mortis et ultimae resurrectionis diem cum 
gaudio expectet. 

" ' ) IV, 177, 18 (Inst I I I , 10, 1): Si per terram transeundum est duntaxat, non 
dubium quin eatenus utendum sit eius bonis, ut cursum nostrum iuvent potius 
quam morentur. 

'*') IV, 177, 30 (Inst III , 10, 1): sed impendio austeriores fuerunt. Nam (quod est 
valde periculosum) arctiores laqueos induerunt conscientiis quam quibus verbo 
Domini stringerentur. 
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wanneer zij niet te gronde gingen, hij door hen te gronde zou gaan *'"). 
De juiste weg is: het gebruik van Gods gaven richten tot dat doel, waar
voor de Gever zelf die gaven voor ons geschapen en bestemd heeft. 
Immers Hij heeft ze geschapen tot ons welzijn, niet tot ons verderf *®*). 
Zo heeft God het voedsel geschapen, niet alleen voor de nooddruft, maar 
ook voor genieting en blijdschap. Zo gaf Hij de klederen, behalve tot 
noodzaak, ook tot sierlijkheid en eerbaarheid; de gewassen, bomen en 
veldvruchten, behalve tot menigerlei nuttig gebruik, ook tot aangenaam
heid van aanblik en lieflijkheid van geur. Zou de Here de bloemen een 
zo grote schoonheid geschonken hebben, die zich vanzelf aan onze ogen 
voordoet, een zo grote lieflijkheid van geur, die in onze reukorganen 
komt, en zou het dan niet geoorloofd zijn, dat de ogen getroffen worden 
door die schoonheid, of de neus door die heerlijke geur? Wat? Heeft Hij 
de kleuren niet zo onderscheiden, dat Hij de ene aangenamer maakte dan 
de andere? Heeft Hij niet aan goud en zilver, aan ivoor en marmer een 
schoonheid toegekend, die hen kostbaar maken boven andere metalen of 
gesteenten? Kortom, heeft Hij niet vele zaken boven het noodzakelijk 
gebruik prijzenswaard voor ons gemaakt? ^^*). Het is een onmenselijke 
philosophie slechts het noodzakelijk gebruik van het geschapene toe te 
staan, want het berooft de mens van al zijn zintuigen en maakt hem tot 
een blok hout 2«S). 
Onmiddellijk daarna echter waarschuwt Calvijn weer tegen de lust des 
vleses. Zo gemakkelijk ontbreekt de erkentenis Gods en de dankbaarheid 
jegens Hem. De geur van de keuken of de lieflijkheid van de reukwerken 
kan zó afstompen, dat men niets geestelijks meer ruikt ^''*). En weer laat 
Calvijn de leidende gedachte terugkeren: Geen weg is zekerder of meer 
gebaand dan die zich voor ons opent door de verachting van het tegen
woordige leven en de overdenking van de hemelse onsterfelijkheid. Want 
daaruit volgen twee regels, namelijk dat zij, die deze wereld gebruiken, 
zó gezind zijn, alsof ze haar niet gebruikten; die vrouwen huwden, alsof 
ze haar niet huwden; die kopen, alsof ze niet kochten, gelijk Paulus leert 
(1 Cor 7, 30 vv). Vervolgens, dat ze het gebrek evenzeer kalm en lijd
zaam als de overvloed matig weten te dragen **'). Daar voegt de Schrift 

">') IV, 177, 36 (Inst III, 10, 1): quia nisi perirent, perditum se ab illis iri putabat. 
">i) IV, 178, 13 (Inst III, 10, 2): siquidem in bonum nostrum creavit, non pemiciem. 
'* ') IV, 178, 15 (Inst III, 10, 2): si reputemus quem in finem alimenta creaverit, re-

periemus. . . 32: Denique annon res multas, citra necessarium usum, commen-
dabiles nobis reddidit? 

"») IV, 178, 35 (Inst III, 10, 3): inhumana illa philosophia, quae dum nullum nisi 
necessarium usum concedit ex creaturis . . . obtinere non potest, nisi hominem 
cunctis sensibus spoliatum in stipitem redegerit. 

' " ) IV, 179, 17 (Inst I I I , 10, 3): Nidor culinae vel odorum suavitas alios obstupe-
facit ne quid spirituale olfaciant. 

' " ) IV, 179, 23 (Inst III , 10, 4): Sed nulla certior aut expeditior via est quam quae 
nobis fit a praesentis vitae contemptu et caelestis immortalitatis meditatione. Inde 
enim consequuntur duae regulae, ut qui utuntur hoc mundo, perinde affecti sint, 
acsi non uterentur: qui uxores ducunt, acsi non ducerent: qui emunt, acsi non 
emerent, quemadmodum Paulus praecipit (1. Cor. 7. d. 31). Deinde ut non minus 
placide ac patienter penuriam, quam moderate abundantiam ferre noverint. 
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nog een derde regel aan toe: Wij moeten ons als rentmeesters gedragen, 
in een beheer door Christus geëist, die onthouding, soberheid, matigheid 
en ingetogenheid heeft aangeprezen en weelde, trotsheid, praalvertoon 
en ijdelheid verfoeit ^^*). 
Calvljn besluit met te wijzen op de roeping des Heren als beginsel en 
fundament om in elke zaak goed te handelen ^^^). Daarbij is geen werk 
zo onaanzienlijk en gering, of het schittert in Gods oog en wordt door 
Hem voor kostbaar gehouden ^̂ ®). Wij staan op een wachtpost, door de 
Here ons toegekend, opdat wij niet in de ganse loop van ons leven on
bestemd zouden worden rondgedreven ^^*). 
Om samen te vatten: Pelgrimage - Wij gaan iets beters tegemoet. En 
daarom verachting van het tegenwoordige leven. Wachtpost — Wij 
hebben hier nog onze taak. En daarom maken we gebruik van dit leven, 
ja mogen er zelfs van genieten. Pelgrimage en wachtpost begrenzen de 
genieting en maken haar mogelijk. 

De commentaren bieden een overvloed aan materiaal voor onze laatste para
graaf. Wij kunnen verwijzen naar W. Kolfhaus' uitvoerige studie Vom christ-
lichen Leben nach Johannes Calvin. 
Eën opmerking is niet overbodig. Men kan heel gemakkelijk citaten uit Cal-
vijns werken samenlezen, die hem óf 'verneinend' 6f 'bejahend' tegenover de 
cultuur doen staan. Het is van belang hier te herinneren aan wat wij in het 
begin van ons hoofdstuk over Calvijn hebben opgemerkt: De Institutie heeft 
het eerste en laatste woord. D ü r vinden wij Calvijns dogmatische en ook 
ethische gedachten systematisch geordend. De commentaren kunnen voor ons 
onderwerp slechts illustrerend materiaal leveren. 
Dit betekent, dat elke weergave van Calvijns ethiek, die niet het eschatologisch 
element laat domineren, evenzeer mistast als de interpretatie, die van Calvijn 
zonder meer een hater van het tegenwoordige leven maakt. 

^") IV, 180, 27 (Inst III, 10, 5): Sic ergo dispensare oportet ut assidue auribus nostris 
insonet vox ilia, Redde rationem villicationis tuae. Simul occurrat, a quo eius-
modi ratio exigatur, nempe ab eo qui ut abstinentiam, sobrietatem, frugalitatem, 
modestiam tantopere commendavit: luxum, superbiam, ostentationem, vanitatem 
denique execratur. 

" ' ) IV, 181, 13 (Inst III, 10, 6 ) : . . . vocationem Domini, esse in omni re bene agendi 
principium ac fundamentum. 

2") IV, 181, 30 (Inst III, 10, 6): Hinc et eximia consolatio nascetur, quod nullum 
erit tam sordidum ac vile opus (in quo modo tuae vocatione pareas) quod non 
coram Deo resplendeat et pretiosissimum habeatur. 

^'") IV, 181, 4 (Inst III, 10, 6): Suum ergo singulis vivendi genus est quasi statio a 
Domino attributa, ne temere toto vitae cursu circumagantur. 
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STELLINGEN 

I 
Een kritische bespreking van de gemenegratieleer van A. Kuyper 
blijft onvolledig, wanneer diens beschouwingen over de 'brede' prae

destinatie daarin niet betrokken worden. 

n 
Rechtvaardige kritiek op de parallellie, zoals K. Schilder die stelt tussen 
Gods eeuwige liefde en Zijn eeuwige haat, wordt eenzijdig en daarom 
onbillijk, wanneer waardering voor de achtergrond van Schilders 
spreken over Gods haat en toorn ontbreekt. 

m 
De term 'algemene genade' kan gehandhaafd worden, indien het in

vitatie en het kritisch motief, zoals Calvijn daarop gewezen heeft, de 
inhoud van deze term bepalen. 

IV 
Een vergelijking met Calvijn leert, hoe groot de verwantschap tussen 
Schilder en Kuyper is inzake het cultuurvraagstuk, ondanks hun in

grijpende onderlinge verschillen. 

V 
De 'vreemdelingschap' van de christen dient in de cultuurbeschouwing 
een centrale notie te zijn. 

VI 
Bij de uitleg van Gen 2, 24 is het exegetisch en dogmatisch verant

woord aan de hand van Ef 5, 29 te stellen: "Dieper gezien. . . gaat de 
liefde van Christus voor Zijn Kerk aan de schepping vooraf. Die 
schepping met wat zij meebrengt ook aan . . . liefde van de echtgenoten 
voor elkander, was mogelijk op grond van de liefde van Christus voor 
Zijn Kerk" *). 

*) F. W. Grosheide, De brief van Paulus aan de Efeziërs, Kampen 1960, 
pag. 89. 

v n • ■ I 
Met de veronderstelling, dat de 'steen' uit Zach 3, 9 ingelegd werd in 



een diadeem *) op de tulband van de hogepriester Jozua, kan vs 9a 
duidelijker en zinvoller als volgt vertaald worden: "Zie, op de steen, 
die ik aan Jozua's voorhoofd bevestig  deze steen had zeven facetten 
 zal Ik zelf het graveersel graveren". 

*) Vgl. Ex 29, 6 met Ex 28, 36 en Lev 8, 9. 

VIII 
D. Holwerda's weergave van el? maxiv uit Rom 1, 17 als abstractum 
pro concreto met: "tot allen die geloven" *) (cf. Rom 3, 22), verdient 
de voorkeur boven de andere verklaringen van deze uitdrukking. 

») In: De Reformatie, 24e jg., Goes 1948/49, pag. 96. 

IX 
De bewering van F. Sassen: "Wat den Ps. Dionysius eigen is, is alleen 
zijn taal" '''), doet aan de schrijver van De divinis nominibus geen recht. 

*) F. Sassen, Neoplatonisme en Christendom, in: De Beiaard, 7e jg., dl II, 
1922, pag. 442. 

X 
Ondanks het bij Calvijn voorkomende ai&na ariiia *), geldt ook van hem 
wat P. Althaus in het algemeen van de vroegprotestantse dogmatiek 
zegt: "Man lehnt den platonischen Gedanken, dasz der Leib Kerker 
der Seele ist, überhaupt die Abwertung des Leibes gegenüber der Seele 
a b " =■*). 

*) O.a. Inst III , 3, 20; 6, 5; 9, 4. 
**) P. Althaus, Die christliche Wahrheit, Gütersloh, 1959, pag. 330. 

XI 
Tegenover G. C. Berkouwer, aan wie "in de geschiedenis der ver

kiezingsleer geen poging bekend (is), waarbij men dieper in de Raad 
Gods heeft willen doordringen" dan in de beschouwing van H. Hoek

sema *), kan gewezen worden op Thomas van Aquino, wiens Summa 
Theologica I q. 23 als de poging par excellence (en daarom ook als de 
meest laakbare) aan te merken is om verkiezing en verwerping in haar 
noodzakelijkheid doorzichtig te maken. 

*) G. C. Berkouwer, De verkiezing Gods, Kampen, 1955, pag. 246. 

xn 
J. G. Woelderinks opmerking: "De gezelschappen zijn geboren uit het 
leven der kerk en zijn geboren uit het besef, dat men voor elkander 
verantwoordelijk is in de verzorging van de plant des geloofs en der 
liefde" *), is (als te generaliserend) aanvechtbaar, maar kan als correctie 



op het beeld dat doorgaans van de conventikels gegeven wordt (piëtis

me en mystiek), dienst doen. 
*) J. G. Woelderink, Uit de practyk der Godzaligheid, 'sGravenhage 1956, 

pag. 132. 

XIII 
De juiste stelling van K. Schilder, dat Christus zijn bloed óók voor het 
kerkverband gegeven heeft ■■■'), harmonieert met wat hij verder over 
Christus' ambt en werk heeft geschreven. 

*) In: De Reformatie, 27e jg., Goes 1951/52, pag. 152, 195. 

XIV 
De uitspraak van K. Jaspers: "Es ware ungemasz, für eine Richtigkeit, 
die beweisbar ist, sterben zu wollen" (met verwijzing naar Galileï) *), 
is ethisch onaanvaardbaar en berust op Jaspers' onzuivere tekening van 
de verhouding tussen 'geloven' en 'weten'. 

*) K.Jaspers, Der Philosophische Glaube, München 1954, pag. 11. Cf. 
Pbilosophie ' , dl II, Heidelberg 1956, pag. 256 v, 295 v. 

XV 
De juiste opmerking van C. A. van Peursen, dat de "Christen Gods 
werkzaamheid in nietchristelijk denken (zal) moeten erkennen", resul

teert in de onjuiste stelling, dat het "diepste grondmotief van niet

christelijk denken . . . in God ligt" *). 
*) C. A. van Peursen, Filosofische oriëntatie. Kampen 1958, pag. 135. 

XVI 
Voor effectief catechetisch onderwijs is onder meer een geschakeerd 
leerplan, door de kerkeraad goedgekeurd, en gehandhaafd bij wisseling 
van catecheten, noodzakelijk. 

XVII 
De "Reünistenorganisatie van de Vereniging van gereformeerde 
studenten te Groningen 'Hendrik de Cock ' " streeft terecht naar 
coördinering van wetenschappelijke arbeid onder de gereformeerde 
academici, ter voorkoming van een "onvruchtbaar isolement. . . dat 
in verleden en heden ernstige gevolgen heeft gehad" *). 

*) Art. 3 van de Statuten der Reünistenorganisatie. 



IV 

VERGELIJKING 

hoofdstukken h e i C v e r t Ï Ï D^ ^ ^ : ^ ' ' ' ' ' ' P ^" ^^ - ^ g ^ 
de plaatsen wij telkens tussTn^^..^ verwijzingen naar het voorafgaan-
(pae ^ w ; „ haakjes, met vermelding van de oamna-
VPag. . ..). WIJ geven onze veree iiWintr Jn f„ ^ ir i pagina. 
zullen corresponderen met evenvtl n ? 7 ^ " ' Paragrafen, die 
wij tot onze Beoordeling komen "̂  ̂ ' ' " ^ ' " " '^^"^'^""^ ^ ' - ^ " i " 
S 1. Dubbele praedestinatie. 
^lTi:Z':o:L't!T " ^ ^ '- ^t-'-^-^ - - - onder-
Aan de ponerfngt bes^idT' '^ ^ ' "'." ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ praedestinatie. 
ZerefoJeerde ^oU^::!^:^^T^S:!!:::" ^^^^"^^^^ ^ ^̂ ^̂  -

S Ï l s r ; U \ S ^ ^ ^ ^ P-de.ina.ie geleerd, ' ^ a 

betwi feit. Maar wat wel enige toeïSHn. !< u T'"' """^^^ "i^^^^d het 
bestaat er verband tussen d f e Zt^^7"tf- ^''^'= ^'^ ^"^ ^̂ ^̂ ^ ^^^ °̂l°Sen 
aanzien van Schilder is di: aTbiro2r '?^i ï r ' S i ^ ^ " " r ' ^ J ' ^ " ^̂ "̂  
gratie wordt voor een groot deel expliciet h . S u / ^ . f ' "^ °P ^' gemene 
praedestinatie (pag. 159 vv) Maar o ï Uî T ,̂̂ ^^-^^^^ 
genade m algemener zin willen we en L . T ^n Kuyper, die wel van 
grenzen immers deze genade af e t ^ ^ H V ^ " ' ^f "'""^""^ " ' " «"^g^^". Zij 
efficaxetinsuperabilisXtlruKvtko;^^^^^^^^ die als gratii 
Calvijn noot 73 van hoofdstuk TTT r.n i7 ^ '̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ - ^^^ ^̂ e voor 
I> 8: "Dat we . . . de i r u k k W i Ï L ° ^^^^I'^ 1 "̂ '̂  "°«^ ̂ ^ y P " G.G. 
dit is 'gratia commun^ hove" d f ^̂^̂ ^̂ ^̂^ - ',emeene ,ratU', 
van misverstand. Zoo licht toch kon 1,If "'^1 .schreven, ,s ter afsnijding 
weer bedoelden, dat degeLade aher w. ""^'^^'1'"^l^ipen, alsof we nu toch 
genade parü.Jier is, w^rp to^ rnToTt rwlC" \T \"'^'"^"^' '^' '^ 
gratie en bijzondere genade is "a t b . n l l ^"^''^'^ ; Te spreken van gemene 
and confess the B i b S Marine o f ° ' f " ' " " " ^ ' ' ^ ° ' ^ " ^ ° ''^^'^^^ 
eternal life ^hich does not inTde everrmrX^J'fal, ^t""'^"' '"^ ""^° 
de Jong, T/,e WeZ/-il/e««t Gospel oJerlS humanity», A. C. 

^ ^ r ^ ^ : t ^ : : ^ J ^ ^ - ^ ^ ^ . verankerd m de leer 
bij de tegenstanders van de J v l i t^scL n l ! . f " '• T ""^^^hseren, dat 
anders van algemene genade g Ï ^ X n w o r T " " " " " - ^ " ^ '''' °°^ ^^^-1 
WIJ denken aan de arminiaanse theologie Hierin ";. ^ i 
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om daarlangs tot de zaligheid te geraken. Daarom vindt die algemeene genade 
Gods jegens alle menschen dan ook haar grond en oorsprong in Gods gunstige 
en barmhartige gezindheid jegens alle zondaren om hen tot de zaligheid te 
brengen", H. J. Meijerink, Ref. IA, 173. Zie ook Acta et Scripta synodalia 
Dordracena ministrorum Remonstrantium, II , 302 v, 327 vv. Verder D.L. 111/ 
IV, Verwerping der dwalingen, 5. Zulk een universalistische verkiezingsleer 
verdraagt geen afbakening van een gratia particularis in gereformeerde zin. 
Niet anders staat het in de rooms-katbolieke theologie. Wij citeren uit een 
recente publicatie: "Wanneer het concilie (van Trente, J. D.) leert, dat er een 
genadige heilswil van God tegenover alle mensen bestaat, dan zullen ook de 
meeste protestantse christenen en theologen tegenwoordig wel erkennen dat 
God de gratuïteit en de vrijheid van zijn genade, waartegen geen appèl be
staat, niet daardoor moet bewijzen, dat Hij sommige mensen, nog vóórdat zij 
zich hebben schuldig gemaakt, van zijn genade uitsluit, maar dat Hij veeleer, 
omdat Hij de Heiland van allen is, ook aan allen zijn genade aanbiedt", Karl 
Rahner in Brandpunten van de hedendaagse theologie, 103. Ook déze 'alge
mene genade' berust op een praedestinatie-leer (cf. Denzinger, Enchiridion, 
ed. 31 (oude nummering), o.a. 160a en b, 794, 827, 1096, 1380, 1382), die 
geheel afwijkt van die van Calvijn en Kuyper. 
Ook op Karl Barth willen wij hier nog wijzen. Wanneer deze theoloog in zijn 
verkiezingsleer stelt, dat de mens, alle mensen, kerk èn wereld, christen èn 
niet-christen verkoren zijn in Christus, cf. Kirchliche Dogmatik, 11/2, 563; 
III/3, 246; IV/1, 1, 98 vv, 135, 143; IV/3, 43, 61, 69 vv, 129 vv, 207, 240 v, 
349 vv, 420 V, e.a.p., dan is ook hier geen sprake van een gratia particularis 
in calvinistische zin. De bijzondere genade is tot een algemene geworden. 
Karl Barth is op dit punt van zijn eerste tot zijn laatste publicatie zichzelf 
gelijk gebleven. In de eerste uitgave van zijn Römerbrief staan Mozes en Plato 
naast elkaar, 46, 60, 69, 73, 331, 420 (zo ook in de tweede en volgende druk
ken. Cf. de uitgave 1933, p. 53, 118); in zijn K.D. IV/3, 90 lezen we, dat 
"Gnade als solche spricht und leuchtet", een sprake en een licht óók extra 
muros ecclesiae, a.w., 122 v. Bijbel, kerk en wereld kunnen het ene en enige 
Woord Gods in Jezus Christus "bezeugen", a.w., 107 v, 123 v, hetgeen zich ook 
ten aanzien van "weltliche Propheten und Apostel aller Art und aller Gröszen-
ordnungen", a.w., 107 niet anders laat verklaren dan dat "also diesen Menschen 
und ihren Worten die Gnade seiner Realprasenz (müszte) erwiesen sein, in 
deren Macht sie als Menschen mit ihren menschlichen Worten es auszusagen -
schlechthin über ihr eigenes Vermogen hinaus - befahigt und damit auch auto-
risiert, als Sprecher wahrer Worte faktisch ausgewiesen waren", a.w., 124. 
De accenten zijn bij Barth in de loop der jaren verlegd. Het krachtige 'Nein' 
uit de eerste periode is anders gaan klinken, namelijk als het 'Nein', "das Jesus 
Christus für uns Menschen auf sich genommen hat, damit es uns nicht mehr 
treffe und damit wir uns nicht mehr darunterstellen mochten. Was in Gottes 
Menschlichkeit geschieht, ist, indem sie jenes Nein in sich schlieszt, die 5e-
jahung des Menschen", Die Menschlichkeit Gottes, 22. De accenten zijn ver
legd, maar het woordje allen {de mens!) is gebleven. Allen onder het Nein, 
allen onder het Ja - wereld en kerk, kerk en wereld. En het is precies dit 
woordje allen, dat de kloof tussen Barth c.s. enerzijds en Calvijn c.s. anderzijds 
zichtbaar maakt. Oók waar er onder laatstgenoemden van algemene genade 
gesproken wordt. Want dan blijft de gratia particularis, de numerus clausus, 
de verkiezing èn de verwerping beleden. 
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§ 2. Parallellie? 

De dubbele praedestinatie blijft bij Calvijn en Kuyper op de achtergrond 
als zij over genade in algemener zin spreken; terwijl Schilder haar in zijn 
bestrijding van een dergelijke genade dominerend op de voorgrond 
plaatst. Verkiezing en verwerping, Gods eeuwige liefde en eeuwige haat , 
zegen en vloek, hemel en hel, staan wel bij Schilder, maar niet bij Calvijn 
en Kuyper in parallellie. 

Er is een duidelijk verschil in functionering van de leer der dubbele praedesti
natie. Voor Calvijn en Kuyper roept de dubbele praedestinatie het afgrenzen 
van de genade in algemener zin wel op, maar zij doorlicht de behandeling van 
dit onderwerp niet of nauwelijks. 
Ten aanzien van Kuyper is dit zonder meer duidelijk. Wij vergeten daarbij niet, 
dat hij in zijn uiteenzettingen de praedestinatie wel heel centraal stelt (zie 
hieronder § 3 en 4), maar de dubbele praedestinatie met haar persoonlijke ver
kiezing en haar persoonlijke verwerping, waarbij dan de verwerping vragen 
zou kunnen doen rijzen over het genade-karakter in de gemene gratie, speelt 
geen rol. Even krijgt de verwerping (maar dan weer op de achtergrond) een 
plaats, wanneer Kuyper zich tegen de gedachte keert, dat "het lot der ver
lorenen bijzaak (is), in zooverre te hunnen opzichte niet anders geschiedt, dan 
dat de geestelijke pestilentie, waaraan ze lijden, tot den eeuwigen dood in hen 
doorwerkt" (pag. 38). Er is immers over hen méér te zeggen. Een praedesti-
natie-leer, die alles laat cirkelen om de zaligheid der uitverkorenen, opent geen 
oog voor het brede werk van de gemene gratie, waarin ook de verworpenen 
hun functie hebben. De smalle basis van de traditionele praedestinatie-leer gaat 
Kuyper verbreden; het organische krijgt alle aandacht en de eeuwige beslissing 
over persoonlijk heil en onheil blijft op de achtergrond. Voor het rijk van de 
gemene gratie is zij immers niet constitutief. 
Ook Calvijn laat, wanneer hij over genade in algemener zin spreekt, de dubbele 
praedestinatie buiten beschouwing. Althans in het algemeen. Want er zijn en
kele uitzonderingen. Daarin heet het, dat God aan zijn uitverkorenen waarlijk 
zijn genade toont en de verworpenen slechts verlicht met het besef van zijn 
genade. En ook, dat hetgeen God aan goddelozen schenkt, proprie loquendo 
niet beschouwd kan worden als een getuigenis van zijn gunst en genade (pag. 
250 v). Maar wij kunnen dergelijke uitspraken bij Calvijn tellen op de vingers 
van één hand tegenover de zeer talrijke passages waarin Calvijn onbevangen 
van genade aan de niet-verkorenen spreekt. Zie hiervoor H. Kuiper, Calvin on 
common grace, 219-222. Bovendien moeten we uit proprie loquendo ook niet 
meer halen dan er in zit. "Calvin in this connection intimates that we can 
consider only those things to be blessings and tokens of God's favor and grace 
in the fullest and deepest sense of these terms in case they proceed from the 
fountain of God's redeeming love and are subservient to the eternal salvation 
of men", a.w., 221 (curs, van ons). Calvijn blijft van genade spreken en daarom 
interpreteert Kuiper juist als hij schrijft: "I t need hardly be said that Calvin 
does not in this passage (met 'proprie loquendo', J. D.) place himself in irre
concilable opposition to what he says in many other places when he affirms 
that the reprobate receive many temporal and earthly blessings which are, in 
a sense tokens of God's beneficence towards them", a.w., 221 (curs, van ons). 
Schilder staat hier duidelijk tegenover Kuyper en Calvijn. Want voor hem 
verteert de belijdenis van Gods verwerping het spreken van genade jegens de 
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verworpenen. Gods gezindheid immers, "ook in het doen toekomen van wat 
onze ervaringstaai varia dona noemt", wordt bepaald door zijn praedestinatie. 
God ziet ieder individueel mens zeer bepaald voor zich "in een volstrekte ge
zindheid van liefde of van haat" (pag. 165). Op de verworpenen rust Gods 
toorn - te allen dage, Heid. Gat. IV, 119. Verkiezing en verwerping spreken 
het beslissende woord in de kwestie: genade, ja of neen? 
Het verschil tussen Schilder en de beide andere theologen komt nog duidelijker 
uit, wanneer we er op letten, hoe hij in tegenstelling tot hen over verkiezing en 
verwerping voortdurend m parallellie spreekt. Niemand heeft het recht "een 
'prae' aan de barmhartigheid toe te kennen: mdien er een 'prae' is, waarom 
gaat dan de toorn er niet mee strijken?" (pag. 160). Wij dienen Gods even
wichtig handelen te roemen (cf. pag. 159-165). Verkiezing en verwerping, 
eeuwige liefde en eeuwige haat, zegen en vloek, hemel en hel hebben in God 
gelijke aandacht. Al wat in God is, is God en het is ons niet geoorloofd op 
de ene zelfverheerlijking Gods meer nadruk te leggen dan op de andere 
(pag. 160). 
Een dergelijke parallellie zal men bij Kuyper en Calvijn tevergeefs zoeken. 
Kuyper schetst de verhouding tussen verkiezing en verwerping aldus: „Richt 
zich het decretum praedestinans op de realiseering in den kosmos als één geheel 
genomen (en wel als één organisch geheel onder Christus als aller dingen Hoofd 
en saamvatting) van hetgeen God beschikt heeft om te geraken tot Zijnszelfs 
verheerlijking, dan heeft in deze praedestinatie de electie geen andere noch 
meerdere beteekenis dan de vaststelling van de enkele personen, die saam onder 
Christus de herborene en eens eeuwiglijk in heerlijkheid uitschitterende mensch-
heid zullen uitmaken en is de reprobatie met een hiermee m goddelijke energie 
gelijkstaand decreet, maar eenvoudig het corollarium der electie, vaststellende, 
dat de ovengen, hoewel aan het menschelijk geslacht als individuen uitge
komen, met duurzaam in het organisch verband der menschheid bevestigd 
worden maar daaruit vallen". Loc. de Deo III , 252 diet. (curs, van ons). 
Kuyper noemt de verwerping "de donkere schaduw, die alle electie achter zich 
werpt in wat met verkoren is", a.w., 253 diet. (curs, van ons). In Schilders 
theologie wordt de verwerping evenzeer als de verkiezing in het licht ge
plaatst. Kuyper, die de eeuwige verwerping geheel en eerbiedig aanvaardt, 
a.w., III , 142, spreekt toch van een "ontzettende voorstelling", a w , 174, diet., 
en noemt de tekst: "Zo verhardt Hij dan, dien Hij wil" een "ijslijk getuigenis", 
Werk van den Heiligen Geest, 732. Hij vindt de gedachte van de eeuwige 
rampzaligheid van zoveel mensen "schriklijk en vreeslijk", E Voto II, 216, en 
voelt "diep uit de borst de angstige vraag . . scheuren: "o. Mijn God, waarom 
kan, waarom mag dat niet anders?"" Uit het Woord, 2e serie I, 261. Maar 
voor Schilder roept de roem van God, die over zijn gerechtigheid even groot is 
als over zijn barmhartigheid, onze roem in God op — in zijn evenwichtig han
delen, en dus in verkiezing èn verwerping (pag 160). 
En Calvijn? Ook hij kent geen parallellie. De gerichtheid ten leven en die ten 
dode staan in de Heilige Schrift met gelijkwaardig naast elkaar Er is een 
officium proprium en accidentale van de Schrift, waarbij de nadruk op het 
heil valt (pag. 245 v). De eeuwige verwerping is een decretum horrible, IV, 
401, 28 (Inst III, 23, 7), een decreet dat ons met stomheid slaat. Typerend voor 
Calvijn is ook de volgende uitspraak: Ons hart kan en mag zich aan tweeërlei 
aandoening overgeven, "zodat het, wanneer het op God ziet, gaarne ver
draagt, dat degenen, die Hij besloten heeft aan het verderf over te geven, ver-
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loren gaan; maar wanneer het zijn gedachten richt op de mensen, medelijden 
heeft met het kwaad dat over hen komt" (Potest enim idem animus duplicem 
hunc affectum recipere, ut, quum in Deum respicit, libenter perire sustineat 
quos perdere ille decrevit: quum ad homines cogitationem reflexit, eorum malis 
condolescat), 49, 170 (Comm. Rom 9, 2). 
Kuyper zegt alles wat sterker dan Calvijn, doch samen onderscheiden zij zich 
van Schilder. Dat heeft met meer of minder menselijke bewogenheid bij hen of 
hem niets te maken. Maar wel: Blijft de verwerping (als schaduw) op de ach
tergrond, of komt zij evenzeer als de verkiezing voor het voetlicht? Het is dan 
de leer, die de tóón bepaalt. 

§ 3. Breedheid van de praedestinatie. 

Kuyper tekent de praedestinatie veel breder dan Calvijn en Schilder. 
Eerstgenoemde wijst vooral op de organische, de beide laatsten handelen 
voornamelijk over de persoonlijke praedestinatie. 

Wij hebben gehoord, hoe Kuyper het de gereformeerde vaderen euvel duidt, 
dat zij de praedestinatie bijna uitsluitend hebben opgevat "als een besluit Gods 
omtrent het eeuwig wel of wee van zijn redelijke schepselen" (pag. 37). Volgens 
Kuyper moet immers het besluit van de praedestinatie "heel de historie, heel 
het verloop, dat aarde en hemel nemen zullen" omvatten, en is het gericht "op 
het einde, om uit gansch die schepping, en uit gansch dat heelal Gode zijn eere 
te doen toekomen" (pag. 38). Want het belieft Hem, "hetgeen Hij bij de schep
ping in deze wereld had ingelegd, in weerwil van Satans vonden, en te spijt 
van 's menschen zonde, toch te doen uitkomen, toch door te zetten, en toch zoo 
volkomen te ontwikkelen, dat de volle levensenergie zijner schepping in de 
voleinding der wereld aan het licht trede" (pag. 38). In de leer van de prae
destinatie mag men de schepping niet vergeten, waarmee de mens in organisch 
verband staat (pag. 37). Het decretum praedestinans richt zich, zoals wij reeds 
hoorden, "op de realiseering in de kosmos als één geheel genomen (en wel als 
één organisch geheel onder Christus als aller dingen Hoofd en saamvatting) 
van hetgeen God beschikt heeft om te geraken tot Zijnszelfs verheerlijking", 
Loc. de Deo I II , 252 diet. Het is geen wonder, dat Kuyper de ontvouwing van 
een praedestinatie, waarin het 'organisch geheel' verwaarloosd wordt en de 
aandacht uitsluitend op electio en reprobatio van mensen gericht is, atomistisch 
noemt, a.w., 225. 
Deze organische visie, zo centraal en kenmerkend in Kuypers denken, ont
breekt bij Calvijn, wanneer hij (Inst III, 21-24) over de praedestinatie spreekt. 
De beslissing van God over de mens persoonlijk, staat centraal: Praedestina-
tionem vocamus aetemum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit quid 
de unoquoque homine fieri vellet, IV, 374, 11 (Inst III, 21, 5). Wij vergeten 
niet, dat Calvijn ook spreekt van een algemene verkiezing van het volk Israël, 
maar: nondum tamen nisi dimidia ex parte exposita est gratuita eius (se. Dei, 
J. D.) electio, donec ad singulas personas ventum fuerit, IV, 377, 20 (Inst III, 
21, 7). Wij vergeten ook niet, dat het volgens Calvijn nodig is: ascendere ad 
caput in quo electos suos caelestis Pater inter se coUigavit, et sibi insolubili 
nexu devinxit, IV, 377, 27 (Inst III , 21, 7), maar deze 'organische' band blijft 
persoonlijk. Christus is het Hoofd der uitverkorenen, zegt Calvijn; Christus is 
"aller dingen Hoofd", zegt Kuyper, die het persoonlijke organisch in het kos
mische ziet opgenomen. 
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Ook Schilder spreekt anders over de praedestinatie dan Kuyper. God heeft 
daarin besloten "niet maar een hemel, doch ook een hel met een 'oneindig' 
aantal varianten" te bereiden (pag. 159). Duidelijk domineert het persoonlijk 
element. Het gaat God om "een jongsten dag met twee uitkomsten: zelfver
heerlijking in volle adoptie-van-kinderen, en zelfverheerlijking in volle ten-
onderhouding-van-rebellen" (pag. 159). Alles is daaraan ondergeschikt: "De 
conserveering van de wereld, en de continueering van de geschiedenis, en van 
de cultuurmogelijkheid met daaruit voortkomende -werkelijkheid . . . het is alles 
onmisbaar zoowel voor het leggen van het hemelpad, als voor het afloopen 
van de wegen, die ter helle voeren" (pag. 162; cf. 168 v). Wel stelt Schilder 
naast de dubbele praedestinatie ook de "x" deputaties of praedestinaties van de 
x" kreaturen" (p. 164 v), maar nergens krijgt dit uitwerking. De x en de n 
blijven onbekenden. De 'breedheid' van een organische praedestinatie, die 
Kuyper ons schetst, ontmoeten we in de theologie van Schilder evenmin als in 
die van Calvijn. Ook al lezen we b.v. in Wat is de hemeU passages, die sterk 
aan Kuyper doen denken, a.w., 67 v, 178, 184 ('organische' nieuwe mensheid). 
Doch wanneer Schilder de leer van de praedestinatie expliciet bespreekt {Heid. 
Cat.), verstommen deze geluiden. 

§ 4. De ontluikings-gedachte. 

H e t thema van de ontluiking van het totale scheppingsleven als zelf
standig oogmerk in Gods praedestinatie naast de verwerkelijking van 
het koninkrijk der hemelen, is kenmerkend voor Kuyper . De specifiek-
culturele aandacht, die hieruit spreekt, is typerend voor Kuyper, ont 
breekt bij Calvijn en komt in bescheidener vorm bij Schilder voor. 

Binnen de praedestinatie, hoe 'organisch' ook getekend, maakt Kuyper duide
lijk een onderscheid tussen het werk van de particuliere genade, dat de "ver
werkelijking van het Koninkrijk der hemelen" tot doel heeft en het werk van 
de gemene gratie, dat er op gericht is "al wat in ons geslacht aan kiemen school 
tot eer en prijs van Gods naam in het licht te doen treden" (pag. 60, 37 vv). 
Er is immers zoveel, volgens Kuyper, dat met de zaak van het koninkrijk of 
met de inhoud van ons geloof niets uitstaande heeft, "en toch kan niets van 
dat alles gemist worden, omdat het Gode belieft, hetgeen Hij bij de schepping 
in deze wereld had ingelegd . . . toch te doen uitkomen, toch door te zetten, 
en toch zoo volkomen te ontwikkelen, dat de volle levensenergie zijner schep
ping in de voleinding der wereld aan het licht trede" (pag. 38). Kuypers be
schouwingen over het beeld Gods maken ons duidelijker wat hij onder de 
ontluiking van het scheppingsleven verstaat: God heeft bij de schepping van 
de mens naar zijn beeld "een eindelooze menigte van kiemen voor hooge men-
schelijke ontwikkeling in onze natuur . . . gelegd", die "niet tot ontwikkeling 
kunnen komen dan door het sociale verband van menschen met menschen. En, 
zoo bezien . . . verkrijgt de breed vertakte menschelijke ontwikkeling een eigen 
beteekenis, een zelfstandig doel, een bestaansreden buiten de zake der zalig
heid om" (pag. 39). Immers ook (en vaak juist, Pro Rege I, 191 v) de ver
worpenen leveren in deze ontwikkeling hun positieve bijdrage, terwijl zij van 
de nieuwe mensheid geen deel uitmaken. 
Kuypers onderscheiding in de praedestinatie wordt echter niet tot een schei
ding, omdat het leven van schepping en herschepping beide hun wortel in 
Christus vinden (pag. 66 v). Muar dan weer met een distinctie: Als Scheppings-
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middelaar voert hij de gemene gratie, als Verlossingsmiddelaar de particuliere 
genade tot haar doel. Het is duidelijk, dat zo tot in het fundament van 
Kuypers stelsel de gemene gratie haar eigen plaats behoudt, die voor de cul
tuur zelfstandige aandacht vraagt. De aandacht voor een allesomvattende 
wereldcultuur (met haar generale en speciale aspecten, pag. 48 v) blijft voor 
Kuyper, hoe ook verstrengeld met de particuliere genade, een zelfstandig 
thema. Ontworpen in de eeuwigheid, komt het cultuur-plan in de loop der 
eeuwen tot zijn volkomen uitvoering. De volle levensenergie van Gods schep
ping zal aan het eind der eeuwen in het licht treden, en ons menselijk ge
slacht zal eerst ophouden "als alle mogelijkheden van de afschaduwing van 
Gods beeld in ons geslacht zullen uitgeput zijn" (pag. 39). Het zaad in de 
akker van de wereld is dan tot volle bloei gekomen (pag. 33). 
Een dergelijke cultuurtheorie zoeken we bij Calvijn tevergeefs in zijn leer van 
de praedestinatie, die immers niet 'breed' is (§ 3) en zeker geen zelfstandig 
accent op de cultuur legt. Heel de ontluikings-gedachte, waarin het scheppings-
leven naar Gods plan tot bloei en volle ontwikkeling komt, is Calvijn vreemd. 
Hij weet de prestaties en deugden van de heidenen als gaven van God te waar
deren (pag. 208 vv). Hierin is hij 'breed'. Maar welke motieven wijst Calvijn 
aan voor dit genadig handelen van God jegens de heidenen? "Wie ze nagaat 
(pag. 234 vv), zal hooguit in het derde motief - de beteugeling - iets vinden 
dat aan Kuyper doet denken. Maar dan nóg ontbreekt bij Calvijn het essen-
tieel-kuyperiaanse: We kunnen immers deze beteugeling slechts vergelijken met 
de negatieve of constante werking van Kuypers gemene gratie, terwijl het 
wezenlijke van de gemene gratie (haar ontluiking en ontwikkeling) in haar 
positieve of progressieve werking ligt (pag. 34 vv). 
Van Schilder geldt niet hetzelfde als van Calvijn. Ook Schilder kent geen 
brede praedestinatie, zagen we. Maar de ontluikings-gedachte, al is zij dan 
niet praedestiniaans geijkt, komt bij hem wèl duidelijk voor (pag. 166 vv). Uit 
de wereld moet gehaald worden wat er in zit. De paradijswereld was een be
gin, waarin (in beginsel) alles gegeven was "wat er potentieel in liggen moest, 
om haar te doen uitgroeien tot een voleinde wereld", na een geschied-proces 
van vele eeuwen (pag. 167). 
Toch is, nu afgezien van andere verschillen, die wij later zullen bespreken. 
Schilders specifieke aandacht voor de cultuur veel bescheidener. Wij krijgen 
geen wijsgerige cultuurgeschiedenis onder ogen, waarin het met de cultuur cres
cendo gaat tot haar volheid bereikt is. Integendeel! Al is het gebod van de ene 
cultuur met haar "procesmatig te winnen arbeidstotaal" (pag. 167) gebleven, 
de zonde knakt de opbloei van de cultuur, en we krijgen als resultaat slechts 
cuhuur-fragmenten, zowel aan de kant van de wereld als aan die van de ge
lovigen (pag. 176) te zien. Een afgeknotte pyramide is het eindgegeven voor de 
cultuur van de antichrist, Christus en cultuur, 85 v. 
De overeenstemming tussen Kuyper en Schilder ten aanzien van de ontluikings-
gedachte, komt treffend uit in de exegese, die zij, in afwijking van Calvijn, 
geven van Gen 1, 28: " . . . weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde 
en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee, e tc" . Zowel voor Kuyper, 
G.G. II , 274 v; P.R. I, 129 v, 133 vv; III , 457; Loc. de Christo III , 170 v) als 
voor Schilder (pag. 166 v) ligt in deze tekst een cultVMTOpdracht met verre 
perspectieven opgesloten. Dit samenstemmen van Schilder en Kuyper maakt 
ons er op attent, dat Schilders opmerking over hen, "die hun leer der 'gemeene 
gratie' alléén maar laten praten over wat ons nog aan vergunningen bij oor-
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konde Gods gelaten is" (pag. 169), op Kuyper zelf stellig niet van toepassing 
is. Kuyper is juist gegrepen door de taak, de opdracht, die ook na de val ge
handhaafd bleef. O.i. zou hij tegen Schilders term 'gemeen mandaat' geen 
bezwaar gehad hebben. 
Bij Calvijn echter valt t.a.v. Gen 1 de nadruk op het genieten van wat God ge
schapen had: Atque hinc (namelijk wegens de heerschappij, die de mens uitoe
fent, J. D.) coUigimus quorsam creata sint omnia: nequid scilicet desit homini-
bus ad omnia vitae commoda (! J. D.) et usus. In ipso etiam creationis ordine 
melius perspicitur paterna Dei erga hominem sollicitudo, quod priusquam eum 
formet, mundum illi rebus necessariis imo immensa opum affluentia instruit. Ita 
prius fuit locuples quam nasceretur, 23, 27 (Comm. Gen 1, 26). Alles ij reeds, 
tot 's mensen gebruik, in gereedheid gebracht. luris sui compos efficitur, quum 
audit quid (de heerschappij, J. D.) sibi datum sit a Domino, idque plenius 
adhuc exprimit Moses proximo versu, quum Deum inducit herbas et fructus 
donantem. Magni enim refert nihil nos ex Dei bonis attingere quod non 
sciamus nobis ab eo permissum, 23, 29 (Comm. Gen 1, 28). Ook Gen 2, 15 (de 
mens is in de hof geplaatst om deze te bewerken en te bewaren) noopt Calvijn 
kennelijk niet tot een exegese van brede culturele strekking. Zeker, de mens 
moet arbeiden, want: nihil magis contrarium naturae ordini quam edendo, 
bibendo, et dormiendo vitam consumere. Maar hoe beperkt de omvang van deze 
arbeid in Calvijns exegese is, blijkt uit zijn verklaring van het 'bewaren' van de 
hof: Wij bezitten de dingen, die God ons geschonken heeft slechts op deze voor
waarde, dat wij met een zuinig en ingetogen gebruik tevreden zijn en de rest 
goed bewaken. Als het kan zelfs zó, dat wij onze akker in nog betere staat dan 
hij was aan onze nakomelingen overdragen (ea lege nos possidere quae Domi-
nus nobis ad manum contulit, ut frugali et moderato usu contenti quod resi
duum erit servemus. Agrum qui possidet. . . posteris qualem accepit, vel etiam 
melius excultum, tradere studeat), 23, 44 (Comm. Gen 2, 15). Ook Psalm 8 
staat voor Calvijn in het teken van het geluk en de genieting van de mens. 
Eén c i t aa t : . . . naturaliter in hunc finem conditum esse mundum, ut ad felici-
tatem hominis spectent singulae ejus partes tanquam ad suum scopum, 31, 94 
(Comm. Ps 8, 7). 
Men houde hier het doel van onze paragraaf in het oog. Wij beweren aller
minst, dat Calvijn niet over onze taak in het culturele leven en alleen maar 
over cultuur-genieting gesproken zou hebben. Wij hoorden reeds anders (pag. 
256 v). Maar de vraag was, of Calvijn van een cvhunt-plan naar Gen 1, 28, 
zoals Kuyper en Schilder deze tekst exegetiseerden, geweten heeft. Onze con
clusie is, dat bij Calvijn ontbreekt wat Kuyper ontvouwd en Schilder gedeel
telijk beaamd heeft. 

§ 5. De plaats van Christus. 

Voor de vervulling van de opdracht tot ontplooiing van de schepping, 
is de arbeid van Jezus Christus ononthcQx\ï]^-stimulerend volgens 
Kuyper en funderend volgens Schilder. In de theologie van Kuyper 
word t hier een dualiteit (Scheppings- en Verlossingsmiddelaar) open
baar, die veel (onoplosbare) tegenstrijdigheden in zijn bepaling van de 
verhouding tussen de gemene gratie en de particuliere genade verklaart. 
H e t verschil tussen Kuyper en Schilder dient overigens hun overeen-
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komst, óók over Christus ' plaats in de cultuur, niet in de schaduw te 
stellen. Bij K u y p e r dient de nadruk namelijk meer op onontbeerlijk dan 
op 'stimulerend' te vallen. 

Wij behoeven niet meer te verdedigen, dat in Kuypers cultuurbeschouwing 
Christus een onontbeerlijke plaats inneemt. De generale actie van de gemene 
gratie wordt immers geheel door Hem beheerst (pag. 48 v); de natuur zou 
nimmer ontsloten zijn zonder zijn optreden als herstelde mens (pag. 51 vv); in 
de kerk als organisme heeft de 'zuurdesem' van de particuliere genade het 
'meel' van de gemene gratie doorzuurd (pag. 64). Van een dopers isolement 
is bij Christus geen sprake (pag. 79 vv), evenmin van een op secularisatie ge
richt cultuurstreven (pag. 101 vv). Kuypers "Geen duimbreed . . . waarvan de 
Christus, die dller Souverein is, niet roept: 'Mijn'!" (pag. 101) is geen frase ge
bleven, niet in zijn leer en evenmin in zijn leven. 
Onontbeerlijk - Maar er moet een woordje bij: onontheerMjk-stimulerend. 
Want de invloed van Christus werkt als een exponent in de gemene gratie. Zij 
wordt daardoor "verdriedubbeld in kracht" (pag. 51). Er is dus duidelijk con
tinuïteit in de cultuur, al schiet de curve van de cultuurprestaties door Christus' 
arbeid snel omhoog. Wat anders zou kwijnen, gaat nu floreren. Maar de lijn 
der ene cultuur wordt doorgetrokken. We nemen er nota van, dat de generale 
actie van de gemene gratie niet bij Christus, maar in Babyion en Egypte begint 
en dan pas via Griekenland en Rome door het Christendom wordt opgenomen! 
(pag. 48 v). 
Deze gegevens kloppen volkomen met wat wij in de vorige paragraaf hebben 
gehoord over de zelfstandigheid van het cultuurproces. Dat ligt gefundeerd in 
het werk van de Scheppingsmiddelaar, en wordt 'slechts' gestimuleerd door de 
Verlossingsmiddelaar. 
Een heel ander geluid laat Schilder horen. Hij kent Kuypers twee lijnen in de 
praedestinatie (de heils- en de cultuurlijn) niet, en tegen het begrip Scheppings
middelaar heeft hij overwegende bezwaren, Heid. Cat. II, 87-103; III , 190-
196. Maar nog afgezien daarvan - waar Kuyper meent, dat ondanks de zonde
val de cultuur (dank zij de gemene gratie) zich continueert, ziet Schilder 
wegens de zondeval een breuk. Het gebod om cultureel bezig te zijn is ge
bleven, maar de vervulling ervan is onmogelijk geworden. Alleen door het 
vleesgeworden Woord, Jezus Christus, die de fundamenten van de wereld weer 
vastzet en in deze corrupte wereld de door Hem gekochte gemeenschap tot de 
arbeid en dienst van God toebereidt, openen zich nieuwe perspectieven (pag. 
171). Christus stimuleert niet slechts, maar Hij fundeert de cultuur. D.w.z. de 
wire cultuur. Want "strikt genomen kan van de cultuur niet gesproken 
worden" (pag. 176, 178). De ene cultuur bestaat niet, want er is een scherpe 
antithese tussen cultuur die wèl en die niet uit God is. Culturele koinoonia is 
in de grond een aangelegenheid van ge/oo/jgemeenschap„ terwijl culturele 
sunousia niet méér inhoudt dan dat aan beide kanten van de scheidslijn met 
dezelfde natuur, op eenzelfde terrein, in eenzelfde cultuurdrift gearbeid wordt, 
waardoor "de arbeidsvrucht van den geloovige met die van den ongeloovige 
toch altijd veel gelijkenis (zal) vertoonen" (pag. 183). 
Nu hebben wij reeds eerder (pag. 82) gezien, dat ook Kuyper op cultureel ter
rein de antithese beleden heeft. En het is er naar onze mening dan ook wel vèr 
naast een zó diep ingrijpend verschil tussen Kuyper en Schilder te constateren 
als Noordmans en Van Ruler gedaan hebben (pag. 175 v). Immers bij Kuyper 
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blijft de particuliere genade niet in de ziel opgeborgen, zoals Van Ruler meent, 
en daarom krijgen we de antithese ook in Kuypers cultuurbeschouwing wel 
degelijk in het vizier. Wanneer Noordmans het in Schilder laakt, dat deze 
geloof en cultuur ineenschuift, dan vragen we ons af, of een zelfde verwijt 
niet ook Kuyper met zijn kerk als organisme moet treffen. In hoeverre is er 
bovendien principieel verschil tussen het 'zuivere mensenras' van Schilder 
(waarbij Noordmans huiverend aan de Deutsche Christen denkt) en de 'nieuwe 
mensheid' van Kuyper, die waarlijk niet pas op de nieuwe aarde van zich doet 
spreken? 
Toch is er duidelijk verschil tussen Kuyper en Schilder, indien we de bodem 
onderzoeken waarop de antithese bij beiden rust. Schilder geeft ons hier geen 
moeite. Culturele arbeid is van meet af aan religie. Petroleum is "eerder dan 
wierook een uitdrukkelijk thema van de bijbel geweest" en men brengt in het 
paradijs "^lles in cultuur. Den bodem waarop men treedt èn het diepe hart. 
De plant èn den meditatieven geest. Men wascht er zijn onbezoedelde handen 
èn zijn ziel in gerechtigheid, - en het eene is van het andere niet te scheiden" 
(pag. 168). Geloof en cultuur kunnen zo nimmer twee zijn. Terwijl de ver
zoening door Christus de cultuur tot in de wortel moet raken. Vóór of tegen 
Christus is dan ook beslissend voor ware of valse cultuur. Waarmee de anti
these gegeven is. 
Maar nu Kuyper. Ook bij hem zijn geloof en cultuur uiteindelijk nimmer twee. 
Geen duimbreed waarvan Christus niet zegt: 'Mijn'. Maar d k geloof en cul
tuur één zijn, is vanuit Kuypers zelfstandig oogmerk van de cultuur in de 
praedestinatie niet inzichtelijk te maken. Maar deze zelfstandigheid brengt ge
loof en cultuur wèl in diastase! Volgen we de lijn van de particuliere genade, 
dan komen we uit bij Kuypers antithese; volgen we de lijn van de gemene 
gratie, dan komen we uit bij Van Rulers beeld van de concentrische cirkels 
zónder insnijdende antithese (pag. 82). Met de Scheppingsmiddelaar als laatste 
grond houden wij de ene cultuur; met de Verlossingsmiddelaar daarentegen 
krijgen we de verovering van de cultuur voor Christus en daarmee de breuk, 
de antithese (pag. 101 vv). Het is deze dualiteit, waaraan de moeiten ont
springen, die de verhouding tussen particuliere genade en gemene gratie bij 
Kuyper telkens weer geeft (cf. pag. 57 v, 67 v, 87 v). 
Men denke ook aan de volgende tegenstrijdigheid. Enerzijds kan Kuyper zó 
hooggestemd spreken over ontwikkeling en voltooiing van de gemene gratie, 
dat "onwillekeurig de noodzakelijkheid van de verrijking en voltooiing der 
gemene gratie door de particuliere genade op den Achtergrond treedt". Van 
Ruler, a.w., 55. Kuyper redeneert dan duidelijk vanuit het zelfstandig cultuur-
motief in de praedestinatie (Scheppingsmiddelaar). Anderzijds horen wij van 
'bange' genade (pag. 32v) en van een progressie waarin slechts de verstandelijk-
artistische en niet de zedelijk-godsdienstige werking van de gemene gratie (n.b. 
haar diepste werking, G.G. I, 423) begrepen is (pag. 35 v)). Maar daarmee is 
het begrip 'cultuur' toch duidelijk gekortwiekt (pag. 104; Van Ruler, a.w., 
59), zodat de volledige inhoud ervan pas binnen de kerk als organisme weer 
functioneert, onder wedergeboren mensen (Verlossingsmiddelaar). Hier krijgt 
progressie een diepere zin: Kuyper is optimistisch over de toekomst van de 
calvinistische cultuur (pag. 105 v). 
Het is dus zaak in onze typering van de plaats, die Christus' arbeid in de 
cultuurbeschouwingen van Kuyper ontvangt (onontbeerlijk-stimulerend), ook 
een streep te zetten (en dan een dubbele!) onder onontbeerlijk. In 'stimulerend' 
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ligt de distantie tussen Kuyper en Schilder; in het onontbeerlijk ontmoeten zij 
elkaar. 

§ 6. Algemene genade - gerichtheid en vrucht. 

In tegenstelling to t Schilder spreken zowel Calvijn als Kuyper van ge
nade in algemener zin. Voor Calvijn is deze genade op het kennen van 
God, voor Kuyper echter op culturele ontplooiing gericht. Hiermee 
samenhangend is ook haar vrucht verschillend: Bij Kuyper triomfeert 
de algemene genade; volgens Calvijn word t zij bezoedeld en ten onder
gehouden. Voor dit diepgaand verschil tussen Kuyper en Calvijn hebben 
H . Kuiper e.a. geen oog gehad. 

Niemand zal ontkennen, dat Kuyper een algemene genade geleerd heeft en dat 
Schilder daarvan niet wil spreken, als het niet 'slordig-onnauwkeurig' (pag. 
119) of 'losweg' (pag. 136), doch wetenschappelijk bedoeld is (pag. 119, 132, 
164). Maar hoe moeten wij over Calvijn oordelen? Staat hij aan de kant van 
Kuyper of van Schilder? Op deze vraag kunnen wij beslist geen eenvoudig 
antwoord geven, omdat een of-of hier niet op z'n plaats is. 
"Wij zullen eerst aanwijzen waarin Schilder ongelijk heeft, wanneer hij (pag. 
124 v) Calvijn tegenover Kuyper stelt. 
a) Het is onjuist te beweren, dat Calvijn slechts van genade voor heidenen 
spreekt 'zolang het niet menens is'. Talrijke citaten hebben bevestigd, dat het 
woord 'genade' Calvijn niet een enkele keer ontvalt, maar door hem in alge
mene zin, bewust en doorlopend gebruikt is (pag. 217). 
b) Het is onjuist uit één citaat van Calvijn, III , 276, 11 (Inst II, 3, 4): non 
esse istas communes naturae dotes, sed speciales Dei gratias, zoveel en zover te 
concluderen als Schilder doet (pag. 124 v). Calvijn spreekt hier van 'speciales', 
maar dat verhindert hem niet elders veel 'algemener' te zijn. Wij lezen immers 
ook van 'generalis gratia' (noot 80), van 'universalis gratia' (pag. 219, Comm. 
Jes 44, 3). Zelfs de bergen en de dieren worden er in betrokken (pag. 222). 
Ook haalt Schilder te veel uit het meervoud 'gratias', dat in het door hem aan
gehaalde citaat gebruikt wordt. Hier ligt inderdaad nadruk op de genade
gave», maar elders is de inhoud van het enkelvoud, getuige de afwisseling met 
woorden als amor, bonitas, dementia, misericordia, veel rijker. Voor Gods 
genade-^art vraagt Calvijn dan aandacht. In die gevallen past de vertaling 
van 'gratia' met het franse begrip (elegante) 'grace', waarover Schilder spreekt, 
uiteraard niet. Tenslotte wordt in het besproken citaat wel van speciales 
gratiae boven de communes naturae dotes gerept, maar op andere plaatsen 
komen ook de communes dotes als genade voor (zie b.v. noot 74, 75, 79). 
c) Het is onjuist Kuypers beroep op Calvijn ter verklaring van de deugden 
der heidenen 'geenszins wezenlijk' te achten, zoals Schilder beweert (pag. 125). 
Want de probleemstelling èn het antwoord zijn bij Kuyper (pag. 11 vv) en 
Calvijn (pag. 216) dezelfde. Beiden vragen zich af, hoe ondanks de totale ver
dorvenheid toch nog zoveel goeds aan deugd, kunde en kunst in de heiden
wereld kan worden opgemerkt. Beiden ook geven ten antwoord, dat Gods 
genade hier de verklaring biedt. Hun wegen gaan duidelijk uiteen bij de uit
werking van het antwoord; maar dat is een andere zaak, die wij hier
onder zullen behandelen. Hier handhaven wij tegenover Schilder wat wij 
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(pag. 117) reeds beweerden over Kuypers calvinistische achtergrond. Zie ook 
G. C. Berkouwer, Geref. Weekblad, 7 (1951), 41 over Kuypers beroep op 
Calvijn. 
Men kan zich afvragen hoe een geleerde van Schilders formaat zich hier zo 
kon vergissen. Daarop is een dubbel antwoord nodig. In de eerste plaats heeft 
Schilder, voorzover wij konden nagaan, de dissertatie van H. Kuiper Calvin 
on common grace niet aan een grondig onderzoek onderworpen. Had hij dit 
wèl gedaan, dan zou hij over Kuyper genuanceerder gesproken hebben dan ons 
hierboven bleek. Want wie al het door Kuiper verzamelde materiaal grondig 
heeft doorgenomen, moet concluderen, dat het Schilder op dit punt aan ge
noegzame kennis van Calvijn ontbroken heeft. Men kan toch moeilijk zijn 
analyse van Calvijn aan de hand van vier a vijf citaten gefundeerd noemen. 
Maar zo zijn wij niet volledig. Schilder heeft ook zonder een afgeronde kennis 
van Calvijn intuïtief geweten, dat het klimaat bij de reformator geheel ver
schilde van dat bij Kuyper. Maar een te haastige conclusie heeft hem waar
schijnlijk belet van de juiste feiten nog zó kennis te nemen, dat aan Calvijn 
(en Kuyper) alle recht gedaan werd. 
Wij kunnen handhaven, dat Calvijn van genade in algemener zin bewust en 
doorlopend gesproken heeft. Maar toch bestaat er een zo diepgaand verschil 
tussen Kuyper en Calvijn, dat de kritiek van Schilder, waarmee hij Kuypers 
beroep op Calvijn afwijst, beslist geen slag in de lucht geweest is. Wij letten 
daarvoor op de richting van de genade bij Kuyper en Calvijn. Waarheen be
weegt zij zich? Wat is haar doel? 
Voor Kuyper is de gemene gratie duidelijk cultureel gericht. Zie § 4. Het gaat 
om de ontplooiing van de wereld. De volle levensenergie van Gods schepping 
moet aan het einde der eeuwen in het licht treden en het cultuurplan komt zo 
tot zijn uitvoering. In Kuypers gemene gratie zagen wij een panorama der cul
tuurgeschiedenis ontvouwd (pag. 43-57). Wie echter Calvijn leest, krijgt een 
heel ander beeld. Heeft hij het over genade in algemener zin, dan is deze ge
nade op het kennen van God gericht, d.w.z.: zij beoogt de mensen tot deze 
kennis te brengen. Alle mensen zijn geboren en leven onder de voorwaarde, 
dat zij God zouden leren kennen, schrijft Calvijn (pag. 206). Om deze cognitio 
Dei gaat het hem. De mens wordt geïnviteerd tot de kennis van God (pag. 
234 V, het invitatie-motief); hij wordt opgeroepen zijn schepper bewust te 
prijzen. Hij kan van God weten en daarom staat hij straks schuldig in het 
oordeel (pag. 235 v, het kritisch motief). Hier onthult zich voor Calvijn de 
richting van Gods genade jegens heidenen. 
Het verschil met Kuyper is tastbaar. We kunnen rustig stellen, dat het invi
tatie- en het kritisch motief bij Kuyper geen enkele rol spelen. En dat is be
grijpelijk ook! Het gaat Kuyper immers om de ontplooiing van de cultuur, 
waarvoor ook de ongelovige meerderheid onder de mensen constructief haar 
bijdrage levert en k in leveren zonder daarbij bewust de naam van God te 
prijzen. De cognitio Dei komt niet in het gezichtsveld, zolang Kuyper zich tot 
de gemene gratie beperkt. De kennis van God kan en moet op de cultuur 
stimulerend inwerken, maar zij is dan cognitio Dei uit de bron der particuliere 
genade. Gods algemene openbaring, die tot bekering oproept, tot het ware 
leven inviteert en alles onder de klem van de beslissing voor of tegen God 
plaatst, ligt buiten Kuypers cultuur-horizon van de gemene gratie. Spreekt hij 
in De Gemeene Gratie van algemene openbaring, dan is het eerste (en het 
laatste) wat we te horen krijgen, dat er geen "afgekeerdheid van de weten-
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schap en een onverschilligheid voor de natuur en de kunst" mag bestaan, a.w., 
III, 140 V. Gemene gratie, algemene openbaring, ja zelfs de theologia (!) natu-
ralis {Loc. de Deo I, 72 vv) - zij krijgen alle een culturele inhoud. 
Het ingrijpend verschil tussen Kuyper en Calvijn komt nog scherper aan het 
licht, wanneer we er op letten wat zij beiden over de vrucht van Gods genade-
betoon schrijven. Kuyper laat de gemene gratie triomferen. Ook al houden wij 
in het oog, dat Kuyper van bange genade spreekt, dat de gemene gratie kan 
inkrimpen (pag. 36) en dat slechts haar verstandelijk-artistische werking in een 
volkomen progressie begrepen is (zie § 5) - de uitspraken over de ontluiking 
van het totale scheppingsleven blijven staan. Satan zal de nederlaag lijden, ook 
op dit terrein (pag. 36 v). Ondanks alles blijft de gemene gratie blijkbaar een 
triomfantelijke aangelegenheid. Kuypers optimisme over de spankracht van 
een toekomst, die door het calvinisme beheerst zou worden, bevestigt dit (pag. 
105 v). Calvijn daarentegen kent een genade voor heidenen, die veracht en ten 
onder gehouden wordt. D^t is haar 'vrucht', waardoor de mens straks en ook 
nu reeds dikwijls (pag. 246) het rechtvaardig oordeel Gods over zich haalt. 
De wereld verknoeit zijn gaven. Zij valt niet mee (pag. 211 vv) en wij moeten 
ons hoeden voor de schijn der dingen (pag. 214 vv, 233). 
Wij hebben reeds gesignaleerd, dat Kuyper van art. 14 N.G.B, en van D.L. 
III/IV nergens in zijn uiteenzettingen het gedeelte citeert, dat handelt over het 
niet te verontschuldigen zijn van de mens, omdat hij het natuurlijk licht geheel 
bezoedelt en ten onder houdt (pag. 30). Dat verwondert ons nu niet meer. Wat 
bij Calvijn de volle aandacht krijgt, blijft bij Kuyper achterwege. Wie zo op
timistisch over de gemene gratie oordeelt, kan moeilijk oog hebben voor wat 
de N.G.B, en de D.L. in het voetspoor van Calvijn hebben beleden. 
Het is jammer, dat de dissertatie van H. Kuiper ons hier in de steek laat. Zij 
heeft onweerlegbaar aangetoond, dat Calvijn geaccentueerd over genade in 
algemener zin heeft gesproken. Dat verbindt Kuyper met Calvijn. Maar wat 
onderscheidt hen? Op die vraag heeft H . Kuiper geen antwoord gegeven. En 
ook moeilijk, althans in kritische zin, kunnen geven, omdat zijn studie "will 
help one to decide whether the charges lodged against Kuyper and Bavinck 
(door Haitjema e.a., J. D.) are warranted by the facts in the case, yes or no", 
a.tv., 2 V. Waar de studie, verdedigd aan de Vrije Universiteit, op uit moet 
lopen, is al duidelijk in de aanvang: Calvijn is "the discoverer of the doctrine 
of common grace", a.w., 2. Maar zo vallen de ogen al spoedig dicht voor de 
waarlijk essentiële verschillen tussen Calvijn en Kuyper. Continuïteit moest 
bewezen worden. En zij was er. Maar de discontinuïteit werd toen niet meer 
opgemerkt. En deze is er nog duidelijker - tot in de wortel. De genade op het 
kennen van God óf op de cultuur gericht - het verschil is toch waarlijk niet 
gering. Kuyper heeft "de door Calvijn gewezen lijnen doorgetrokken", beweert 
ook S. J. Ridderbos, De theologische cultuurbeschouwing van Abraham 
Kuyper, 273. Maar de werkelijke stand van zaken is anders. 
Wij krijgen zo ook een goed inzicht in de kritiek van Schilder, waarmee hij 
Kuypers beroep op Calvijn afwees. Wij zeiden reeds waarin Schilder o.i. mis-
tastte. Maar hij heeft het verschil in klimaat tussen Kuyper en Calvijn goed 
aangevoeld. Hij wist, dat Kuyper het volledige citaat over het 'licht der na
tuur' niet liet functioneren, Ref. 19, 66, en daarom heeft hij diens afstand niet 
alleen tot Trigland (pag. 122), maar ook tot Calvijn scherp onderkend. De 
gereformeerde belijdenis heeft "een rem aangelegd aan eiken vurigen geest, die 
het licht der natuur wil laten zien als ondergrond, waarop te bouwen zou zijn, 
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als basis, waarop trotsche gebouwen van wetenschap en kunst zijn op te trek
ken, enzoovoort". Re f. 19, 67. 
Terecht ook wil Schilder Inst II, 3, 3, waarin Calvijn over betrachting van de 
deugd onder heidenen handelt, niet losmaken van II , 3, 4, waarin staat, dat 
men alle waarde moet ontzeggen aan al wat in onheilige mensen lofwaardig 
schijnt. Op de staatsmarkt, en in de mond der grote massa mogen die 'deug
den' geprezen worden; voor Gods hemelse gericht zijn ze van generlei waarde 
(pag. 125). 
Nu heeft Berkouwer in zijn hierboven aangehaalde artikel er op gewezen, dat 
Schilder Calvijn niet volledig citeert. Er staat n.l.: voor het hemelse gericht 
zullen zij van geen waarde zijn tot het verdienen van de gerechtigheid (apud 
caeleste vero tribunal nullius erunt pretii ad iustitiam promerendam), III, 276, 
37 (Inst II, 3, 4). Inderdaad citeert Schilder de laatste woorden niet. Maar 
zakelijk is dit van geen betekenis. Want men kan Berkouwer vragen in welk 
opzicht de deugden der heidenen voor het gericht (kennelijk het definitieve 
gericht!) dan wèl van waarde zullen zijn. 'Ad iustitiam promerendam' houdt 
o.i. geen beperking in. Van God uit gezien hebben de deugden der heidenen 
geen waarde. We lezen enkele regels eerder, dat zij door de eerzucht van de 
mens voor God alle welgevalligheid verliezen (ut coram Deo gratiam omnem 
amittant). Calvijn kent één maatstaf ter beoordeling van de deugden der 
heidenen: het kennen van God - en daarom worden zij veroordeeld, want "het 
voornaamste deel der zuiverheid ontbreekt waar geen ijver is om Gods heer
lijkheid te doen uitkomen", Inst II, 3, 4. Maar Kuyper kent er méér dan een: 
ook de culturele - en daarom worden de deugden door God gewaardeerd van
wege hun plaats in zijn cultuur-program. Men mag II , 3, 4 niet uitspelen tegen 
II, 3, 3, heeft Berkouwer tegenover Schilder opgemerkt, a.w., 41. Terecht, 
want Schilder minimaliseert de draagwijdte van Calvijns spreken over genade 
jegens heidenen. Maar anderzijds: Men moet II, 3, 3 ook niet van II, 3, 4 
abstraheren. Het gevaar dreigt zo, dat uit de in stukjes geknipte Institutie een 
complete Kuyper der gemene gratie te voorschijn komt. 
Wij merken tenslotte nog op, dat ook Calvijns beteugelings-motief (pag. 236 v) 
van dezelfde gerichtheid is als het eerste (invitatie-) en het tweede (kritisch) 
motief. Dit derde motief fungeert niet geïsoleerd. Men zie b.v. wat wij op 
pag. 237 geciteerd hebben: Door rechtvaardigheid, ingetogenheid, vriendschap, 
gematigdheid, flinkheid en verstandigheid houden de mensen als werktuigen 
Gods de gemeenschap der mensen in stand. Maar in welke context neemt Cal
vijn deze woorden op? "Ofschoon ze Gods werktuigen zijn om . . . de gemeen
schap der mensen in stand te houden, zo volbrengen ze toch deze goede werken 
Gods op zeer slechte wijze; want ze worden niet door een oprechte begeerte 
naar het goede, maar of door enkel eerzucht, of door eigenliefde, of door enige 
andere verkeerde gezindheid van boze daden afgehouden . . . Eindelijk daar we 
ons herinneren, dat het eeuwige doel van de gerechtigheid is, dat God gediend 
worde, verliest al wat een ander doel nastreeft, terecht de naam gerechtigheid. 
Omdat ze dus niet zien op het doel, dat Gods wijsheid voorschrijft, is toch wat 
ze doen, ofschoon het ten opzichte van hun plicht goed schijnt te zijn, zonde, 
omdat het doel verkeerd is" (Etsi enim instrumenta sunt ad conservandam... 
hominum societatem: bona tarnen haec Dei opera pessime exequuntur. . . 
Denique quum perpetuum esse meminerimus recti finem, ut Deo serviatur: 
quicquid alio contendit, iam merito amittit recti nomen. Quia ergo scopum non 
respiciunt quem Dei sapientia praescribit: tametsi officio bonum videtur quod 
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agunt, fine tamen perverso peccatum est), IV, 222, 13 (Inst III , 14, 3). Men 
vindt hier alles terug wat wij poneerden: de gerichtheid op de kennis van God, 
de kwalijke vrucht en de ene maatstaf ter beoordeling. Al wat een ander doel 
dan de bewuste dienst van God nastreeft, verliest de naam gerechtigheid. 
Het is gemakkelijk na te gaan, dat ook Calvijns vierde motief (hulp aan de 
kerk) aansluit bij wat wij hierboven over de andere motieven gezegd hebben 
(pag. 238 v). 

§ 7. Algemene genade - een dogma? 

Calvijn heeft, In tegenstelling tot Kuyper, geen dogma van de algemene 
genade gekend. O o k zijn gevarleerd-termlnologlsche en concrete be
paling van genade In algemener zin maak t dat duidelijk. Hi j heeft ge
weten van algemene, niet van de algemene genade. 

God betoont genade aan heidenen. Het woord 'genade' is Calvijn daarbij niet 
ontglipt. Hij heeft er bewust van gesproken. Maar in hoeverre? Richting en 
vrucht van deze genade bleken ons reeds ingrijpend met die van Kuypers ge
mene gratie te verschillen. Dat stelt ons voor de volgende vraag: Is er in 
Calvijns theologie sprake van een 'algemene genade' als zelfstandig thema? 
Nog krasser: als dogma} 
Voor Kuyper wis het een dogma. Hij zegt het niet alleen (pag. 13), hij laat het 
ook zien. Hoe men ook denkt over Kuypers gemene gratie, niemand zal ont
kennen, dat hij in zijn theologie aan deze gratie expansie gegeven heeft. Het 
kolossale veld van de gehele cultuurgeschiedenis wordt aan de gemene gratie 
toegewezen. Daarbij bedenkend, dat voor Kuyper de cultuur als zelfstandig 
thema in de raad Gods fungeert, kan men hem moeilijk het recht ontzeggen 
van een dogma te spreken. 
Calvijn heeft niets van dat alles - geen cultuur in de praedestinatie en geen 
zelfstandige aandacht voor het cultuurproces. Hij kent geen dogma van de 
algemene genade. Men kan toch kwalijk van een dogma spreken alléén omdat 
daarin een verklaring voor de deugden der heidenen gegeven wordt. Trouwens, 
Kuyper doet dat ook niet om déze reden. Hij zou over de gemene gratie 
nimmer drie boekdelen geschreven hebben, als in deze gratie naar zijn oordeel 
geen roeping tot cultuurbeoefening voor de christenen besloten had gelegen. 
In het eerste geval (de verklaring) kan men volstaan met een plaatsje in de 
locus de peccato, ter handhaving van de radicale zondeval; in het tweede geval 
(de roeping) kunnen we een uiteenzetting over de gemene gratie (verweven met 
de particuliere genade) krijgen, waarin bijna alle loei der dogmatiek doorlicht 
worden. Cf. De Gemeene Gratie, deel I I : v in de praedestinatie, 93 vv, tót de 
eschatologie, 675 vv. Hier onthult zich het volgende belangrijke verschil tussen 
Kuyper en Calvijn. Calvijn kent in het geheel geen roeping die gefundeerd zou 
zijn in een 'algemene' genade. Nergens wordt daarom een dergelijke algemene 
genade bij hem tot een zelfstandig thema, laat staan tot een dogma. 
Dit blijkt ook terminologisch. Want zou de algemene genade door Calvijn 
geleerd zijn, dan had hij deze genade ongetwijfeld scherper afgegrensd tegen de 
particuliere genade.' Maar een feit is, dat noch de ene, noch de andere genade 
terminologisch gefixeerd worden. Voor Gods genade jegens heidenen kan 
Calvijn verschillende adjectieven gebruiken. Men zie de noten in hoofdstuk I I I : 
gratia generalis (noot 80), peculiaris (79), specialis (71, 78, 80, 82), caelestis 
(74), universalis (pag. 219, Comm. Jes 44, 3), communis (pag. 219, Prael. Am 
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9, 7). 'Specialis' wordt dus waarlijk niet alleen voor de particuliere genade 
gebruikt, zoals ook misericordia, amor, indulgentia e.a. (pag. 219) als aan
duidingen van genade in particuliere en algemene zin voorkomen. Terecht 
stelt H. Kuiper: "We must pay close heed to the context in which Calvin uses 
the word grace before we can come to a decision as to its precise content", 
a.w., 178. Zie ook C. B. Hylkema, Oud- en Nieuw-Calvinisme, 210 vv. 
Op grond hiervan vragen we ons af, of Calvijn eigenlijk wel een 'dubbele' 
genade gekend heeft. Is het niet eerder zo, dat hij van één genade Gods weet, 
die echter in omvang en effect kan verschillen? In omvang - God schenkt ge
nade binnen, maar ook in algemener verband buiten de kerk, aan de wereld. 
Soms heel 'bijzonder' en concreet als gratia peculiaris, specialis. 
In effect - zij kan tot bekering leiden (voor de uitverkorenen), maar zij kan 
ook niet-efficax zijn (pag. 242 v, voor de anderen). 
Duidelijk wordt zo, dat we in Calvijns theologie niet moeten zoeken naar de 
algemene naast de particuliere genade. Hij kent één genade, met veel schake
ringen. Alle genade, zowel binnen als buiten de kerk, is gericht op de kennis 
en de lof van God, al is het effect verschillend. Ook de heidenen immers 
worden geïnviteerd tot de kennis van God, al bereikt niemand van hen zonder 
Christus de zaligheid. 
Daarom is het niet ongevaarlijk van 'Calvijn en de algemene genade' te 
spreken. We moeten het lidwoord weglaten. Calvijn heeft van algemene genade 
geweten. Gods genadebetoon beperkt zich niet tot de kerk. Maar dat is nog 
iets anders dan een leer van de algemene genade aanhangen, waarin deze ge
nade onvermijdelijk (zoals bij Kuyper) tot een zelfstandige grootheid wordt. 
Wij merken opnieuw hoe ver Kuyper en Calvijn uiteengaan. Was het eerst de 
richting en de vrucht van de genade waarin hun wegen uiteenliepen, nu con
stateren wij, dat ook de aard ingrijpend verschilt. Voor Kuyper is de gemene 
gratie van een "geheel andere natuur dan de particuliere of de Verbondsge
nade" (pag. 15; cf. 60). Bij Calvijn is daarvan geen sprake. Het effect kan 
verschillen; de genade is efficax of zij is het niet. Maar de natuur, de aard van 
de genade wordt bepaald door het heil: invitatie, zélfs van heidenen. Zij staan 
straks schuldig omdat zij de invitatie tot het geluk veracht hebben. 
Schilder heeft de opmerking gemaakt, dat Calvijn geen commune gratie als 
algemeengeldige kategorie kent (pag. 124). Ten dele is deze opmerking onjuist. 
Inderdaad gebruikt Calvijn meer dan eens de aanduiding gratia specialis en 
ook het meervoud 'gratias', wijzend op concrete genadegeschenken. Eveneens 
wijst Schilder terecht op een verkeerde vertaling van Sizoo, die 'peculiarem 
Dei gratiam' (Inst II, 2, 14; zie ons hoofdstuk III , noot 79) vertaalt met de 
in plaats van met een bijzondere genade Gods. Men vergelijke de franse editie: 
une grace speciale de Dieu, 3, 315. Maar Schilder concludeert uit te weinig 
gegevens te veel. Naast gratia specialis komt immers ook het veel algemenere 
gratia generalis en zelfs universalis voor. Behalve het meervoud 'gratias' ont
moeten we veel vaker het enkelvoud 'gratia', waarin wel degelijk meer besloten 
kan liggen dan alleen aandacht voor de genadegai^e (zie ook onze volgende 
paragraaf). En behalve met het onbepaalde lidwoord une, vertaalt Calvijn in 
de franse editie ook meermalen met la. Men zie b.v. de noten 80 en 81 uit ons 
hoofdstuk I I I . Noot 80: . . . tel defaut ne doit obscurir la grace generale de 
Dieu, 3, 317; noot 81: . . .la grace de Dieu a quelque lieu, 3, 335. Calvijn is 
In zijn 'genade'-citaten vaak algemener dan Schilder ons wil doen geloven. 
Anderzijds schuilt er een diepe waarheid in Schilders opmerking, dat Calvijn 
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het woord (algemene) genade niet in de kategoriale zin van Kuyper gebruikt. 
Het is in zijn oeuvre geen zelfstandige kategorie, die voortdurend onze aan
dacht absorbeert. Men kan een heel boek (Calvin on common gracel) met 
genade-citaten lezen en daarna tóch volhouden, dat Calvijn de algemene ge
nade niet geleerd heeft. Zij wordt in zijn immense nalatenschap nergens tot 
thema. 'Algemene genade' als algemeengeldige kategorie? Algemeen-geldig is 
zij soms, tot en met voor engelen, wilde dieren en bergen (pag. 221 v). Maar 
een kategorie? Dan mag men toch verwachten, dat de 'algemene genade' een 
constitutieve factor in Calvijns leerstellige uiteenzettingen zou vormen. En dat 
is niet zo. Constitutief, en dan soms alles omvattend, is de genade. Met vele 
schakeringen, doch zonder zulke scherpe markeringen, dat de ene genade tegen 
de andere als van 'een geheel andere natuur' wordt afgegrensd. 
Wij menen, na alles wat wij tot nu toe te berde hebben gebracht, bijzonder 
sceptisch te moeten staan tegenover de volgende forse uitspraak van S. U. 
Zuidema: "In zijn dissertatie Calvin on Common Grace toont Dr H. Kuiper 
met de stukken aan, dat het leerstuk der gemene gratie in Calvijns opvattingen 
reeds op zijn minst besloten ligt, en dat wie van geen gemene gratie wil weten 
daarmede niet alleen Kuyper en Bavinck, maar ook Calvijn op een het wezen
lijke betreffend punt in zijn christelijk denken aanvalt. En Amsterdam èn 
Kampen èn Geneve", a. art. A.R. Staatkunde, jg 24, 1. Wie Calvijn zonder de 
bril van Abraham Kuyper leest, constateert, dat algemene genade (Calvijn) en 
gemene gratie (Kuyper) verschillende grootheden zijn. 

§ 8. De toorn van God. 

De voorgaande paragrafen laten reeds vermoeden, dat Kuyper nauwe
lijks, doch Schilder en Calvijn geaccentueerd over de toorn van God in 
verband met ons onderwerp gehandeld hebben. Naas t overeenkomst 
(o.m. het glorificatie-motief) is er tussen Calvijn en Schilder ook ver
schil aan te wijzen. 

Kuyper wil de toorn van God zeker niet wegwerken in zijn leer van de gemene 
gratie. "Wie niet ten leven bekeerd zijn, blijven kinderen des toorns". Ze vinden 
geen rust, "omdat Gods toorn niet aflaat". Op het terrein van de gemene gratie 
zal de toorn dan ook altijd "onder alles en door alles" heenspelen (pag. 31). 
Wie nu zou denken, dat Kuyper ons daarom voortdurend op de toorn Gods 
gaat wijzen, vergist zich. Hij spreekt er nauwelijks over. 
Verwonderlijk is dat niet, na wat wij in de voorgaande paragrafen gehoord 
hebben. Kuypers gemene gratie is immers gericht op cultuur-ontplooiing waar
in de kinderen des toorns hun aandeel leveren als positieve mede-arbeiders 
Gods. Overeenkomstig de raad Gods werken zij mee aan 'dat geheel andere 
werk Gods in het rijk der gemene gratie'. Dan kunnen we ook moeilijk ver
wachten, dat de toorn van God ons voortdurend onder ogen gebracht zal 
worden. Kuyper zegt zelf treffend, dat Gods toorn onder en door alles heen-
speelt. De ongelovigen blijven kinderen des toorns als wij Gods werk in de 
particuliere genade beschouwen. Maar dat werk is, althans als het thema, in 
De Gemeene Gratie niet aan de orde. 
Komt de toorn van God nog wel ter sprake, dan is het wanneer we horen van 
het inkrimpen van de gemene gratie, b.v. I, 415 vv. Maar het is ons reeds 
duidelijk geworden, dat Kuyper geen drie boeken schrijft om aan te tonen, hoe 
de gemene gratie inkrimpt, doch hoe zij zich 'uitzet'. Kenmerkend hiervoor is 

275 



ook, dat Kuyper vele bladzijden over de vloek kan schrijven, maar dan zo, 
"dat God en zijn Christus, veeleer zelven toornen tegen (de) gevolgen van de 
vloek, ze schelden en bestraffen, ze breken, stuiten, en weerstaan", a.w. II, 480. 
De vloek moet uitbreken, als straf en openbaring van Gods toorn, a.w. II, 
418 vv; maar ook, "eenmaal uitgebroken, moet hij door God aangetast, inge
bonden, en eens ten eenen male overwonnen worden", a.w. II, 498. Daarom 
wapent ons de gemene gratie tegen de dood, het lijden en geeft zij ons voor
zorgsmaatregelen tegen dit alles, a.w. II, 481-608. 
Het valt op, dat Kuyper over de vloek zeer onpersoonlijk en lós van het con
crete, actuele toornen van God over het leven van de goddelozen schrijft — 
anders dan we van Calvijn hoorden (pag. 224 v). Zie hiervoor ook C. B. 
Hylkema, a.w., 243. 
Wie Schilder leest, krijgt een ander beeld te zien. Dat ligt in de lijn der ver
wachting. Wanneer verkiezing en verwerping parallel lopen en geen 'prae' aan 
Gods barmhartigheid mag worden toegekend; wanneer hemel en hel in God 
gelijke aandacht hebben en continuering van de geschiedenis substraat is voor 
de bediening van zegen en vloek, dan moet Schilder wel waarschuwen tegen 
alle eenzijdigheid (pag. 135 v). Niet alleen de genade, maar ook de toorn schept 
zijn eigen objecten (pag. 161). In de cultuur laten zij zich heide gelden. Er is 
cultuur, die uit de bron van Jezus Christus is opgekomen (pag. 174 v), die dus 
leeft van genade. Er is ook een 'cultuur', die het niet verder brengt dan het 
getal 3V2 (Babel en de anti-christ), die dus staat onder de toorn van God 
(pag. 178). De éne cultuur, als ontluiking van het totale scheppingsleven over
eenkomstig het zelfstandig fungerend plan Gods in zijn praedestinatie, kent 
Schilder immers niet. Christus is, ook in de cultuur. Heiland-Verlosser en 
Heiland-Wreker (pag. 171). 
Ook Calvijn vraagt duidelijk aandacht voor de toorn van God (pag. 224 v, 
246 v). God verdraagt het menselijk geslacht in zijn barmhartigheid en behoedt 
het met zijn hulp, maar Hij regeert het ook met zijn gerechtigheid en oordeel 
(pag. 246). Naar Spreuken 16, 4 verheerlijkt God zichzelf eveneens in zijn 
toorn (pag. 247). 
De overeenkomst tussen Schilder en Calvijn frappeert in meer dan één opzicht. 
Al gebruikt de een wel en de ander niet het woord 'genade' voor de gaven van 
God aan heidenen, beiden beklemtonen, dat deze gaven misbruikt worden, 
zodat de toorn Gods zich daarover openbaart (Rom 1, 18). Wat bij Kuyper zo 
nu en dan opduikt: dat de mens de gemene gratie van zich afstoot, G.G. I, 412, 
of misbruikt, I, 449 v, staat voor Calvijn en Schilder centraal: het licht wordt 
ten óndergehouden en geblust (pag. 121 v, 149 vv, 179 v; 211 vv, 225 v, 235 v). 
Ook kennen zij beiden het glorificatie-motief naar Spr 16, 4. Er zijn mensen 
van de moederschoot af een gewisse dood toegewijd, opdat ze door hun verderf 
Gods naam zouden verheerlijken als instrumenten van zijn toorn (pag. 247). 
Daarvoor kan God de verworpenen door de prediking van zijn Woord nog 
blinder en onverstandiger maken. 
Dat zegt dezelfde Calvijn, die het oordeel als een bijkomende functie van de 
prediking typeert, officium accidentale! Hij heeft dit niet losgelaten of ver
zwakt. O.i. ook niet met 'ut ita loquar' of 'quasi' (zie de teksten op pag. 246), 
zoals J. Kamphuis meent, Ref. 41, 61 v. Want deze bijvoegingen ontbreken ook 
herhaaldelijk. Cf. het citaat naar aanleiding van Joh 12, 47 (ut aliquot 
diximus). De reserve, die uit 'ut ita loquar' en 'quasi' spreekt, houdt geen ver
band met de inhoud, maar met de wijze waarop Calvijn deze inhoud onder 
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woorden brengt. Calvijn heeft doorgaans een afkeer van scholastieke onder
scheidingen, en nu gebruikt hij er een: accidentalis - essentialis. 
Toch moet hier meer gezegd worden: Als officium accidentale is de prediking 
in haar oordeelskarakter zeer reëel. Zij kan verblinden en onverstandig maken 
en zij doet het ook in de door God verworpenen. Daarop heeft Kamphuis 
terecht tegenover C. Veenhof gewezen, die al te sterk beweert, dat de dodende 
en verdoemende werking van het evangelie altijd "iets accidenteels, iets occa
sioneels (is), iets dat lijnrecht tegen de natuur daarvan indruist". Zicht op 
Calvijn, 100. 'Non ex eius natura' (cf. onze pag. 246) betekent immers nog niet 
'contra eius naturam'. En zelfs wanneer Calvijn in zijn verklaring op Matth 16, 
19 (pag. 246) van 'praeter naturam' spreekt, is de kracht daarvan toch weer 
niet sterker dan: 'anders dan de natuur verlangt'. Zo Van Wageningen-Muller, 
Latijnsch Woordenboek, s.v. 'praeter'. Zie verder Lewis and Short, A Latin 
Dictionary. De verheerlijking van Gods naam door de ondergang van de ver
worpenen, en daarin de openbaring van Gods toorn, gaat niet (altijd) buiten 
de prediking om, al is déze functie van het Woord dan ook accidenteel. 
Over dit laatste denken Calvijn en Schilder onderling reeds anders, zoals we 
in § 2 gezien hebben. Er zijn meer verschillen. 
Ten eerste kent Calvijn geen eeuwige toorn in God, zoals Schilder. In het 
glorificatie-motief ligt dat ook nog niet opgesloten. Verworpenen worden in
derdaad geschapen om instrumenten van Gods toorn te zijn, maar verder dan 
een praedestinatie ad iram gaat dit niet. Schilder zet een stap verder: Gods 
toorn schept zijn eigen objecten en daarin onthult zich een praedestinatio ex 
ira. 
Ten tweede wijst Calvijn de toorn van God in de geschiedenis concreter aan 
dan Schilder. Wij hebben er op gewezen, dat Calvijn de algemene openbaring 
van genade en toorn zo actueel, dynamisch en persoonlijk tekent (pag. 224, 
246 v). Calvijn houdt, al weet hij van veel uitzonderingen, de regel aan: alle 
voorspoed is een zegen Gods, terwijl ramp en tegenspoed een vloek zijn (pag. 
225). Schilder daarentegen waarschuwt er voor om uit de feiten tot de gezind
heid van God (van genade of toorn) te concluderen (pag. 131 vv, 164). Zo 
t.a.v. de continuering van het leven na de val: "Zoolang het ons vrolijk aan
doet, noemen wij het 'gratie', doch gaat ons de werkelijkheid van toorn en straf 
occupeeren, dan zeggen wij: neem weg, neem weg, vervloekt de dag waarop ik 
ben geboren. Maar noch de eene, noch de andere impressie is tot expressie van 
Gods waarheid in zichzelf en op zichzelf bekwaam" (pag. 133). Ja, "stricto 
sensu" staat de gezindheid van God" dan ook alleen maar uitgedrukt in 'de 
boeken' die boven zijn" (pag. 163). 
Stricto sensu - dat zegt de theoloog, die wetenschappelijk wil spreken. Maar 
we bedenken meteen, dat de pastor en profeet Schilder de toorn van God ook 
gepredikt heeft (pag. 201, cf. het hele gedeelte 195-203) als actueel, dynamisch 
en persoonlijk. Waarin de overeenstemming met Calvijn weer zichtbaar wordt. 

§ 9. De gezindheid van God. 

De problematiek van een algemene genade in haar verhouding to t Gods 
(eeuwige) gezindheid heeft Kuyper nauwelijks, Calvijn zo nu en dan, 
doch Schilder voor tdurend beziggehouden. 

Het is ons gebleken, dat Kuyper voor de gemene gratie als gezindheid van God 
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heel weinig aandacht heeft gevraagd. Het ging hem om de daad, de gave in de 
gemene gratie (pag. 30 vv). Zij fungeert als factor in Gods wereldbestuur. Wij 
hebben reeds gezien, dat het in de eerste plaats om Gods eer gaat tegenover de 
satan. In Gods strijd met de satan mag de mens delen in zijn genade, die echter 
ook vaak een bange genade is (pag. 32 v). Verder bleek uit onze vorige para
graaf, dat voor Kuyper Gods toorn als gezindheid pas tot thema wordt bij de 
behandeling van de particuliere genade. De gemene gratie vraagt voor andere 
onderwerpen aandacht. Ook hebben wij gezien, dat we uit wat Kuyper schrijft 
over de lankmoedigheid Gods, niet te veel moeten concluderen. Wij stelden, dat 
deze lankmoedigheid met 'barmhartigheid', 'ontferming' zonder meer niet vol
ledig getekend is. Ook uitstel van toorn, zelfs handhaving daarvan bleken ons 
onmisbare componenten van Gods lankmoedigheid te zijn (pag. 30 v). Wanneer 
S. J. Ridderbos de bewering, dat Kuyper in zijn gemene gratie "een gunstige 
gezindheid jegens alle menschen wel niet op den voorgrond stelt, maar toch 
wel veronderstelt", wil staven met het argument: "Wij hoorden hem immers 
spreken over Gods lankmoedigheid, waaruit ook de gaven der gemeene gratie 
voortkomen". De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper, 310, 
dan is dit argument zwak. De lankmoedigheid Gods heeft meer aspecten. Wie 
het schaarse materiaal bij Kuyper verzamelt, mag niet vergeten, dat in Gods 
houding tegenover de ongelovige wereld zijn toorn niet aflaat. 
O.i. is de hele problematiek van gratie als daad of als gezindheid uit later tijd. 
Kuyper zelf spreekt er nauwelijks over, omdat hij zich met de gemene gratie 
op een heel ander terrein bewoog dan waarop vragen van eeuwig leven en 
eeuwige dood, genade en toorn urgent worden. Terminologisch kent Kuyper de 
gemene gratie niet als een 'algemene gunstige gezindheid Gods', maar ook 
zakelijk gaat wie er wel van spreekt, verder dan Kuyper. Terecht heeft J. 
Kamphuis dit tegenover S. J. Ridderbos opgemerkt, Ref. 31, 335. Zie ook 
Ref. 26, 393. 
Daarom richt de kritiek van Schilder tegen de gemene gratie als algemene 
gunstige gezindheid zich feitelijk niet tegen Kuyper, al zal Schilder dit wel 
gedacht hebben: "Wie Kuypers ontboezemingen over de 'gemeene gratie' leest, 
die weet, dat hij er 'alles en nog wat' bij te pas brengt, als het op de parafrase 
van het begrip 'genade' gaat aankomen. Gezindheid Gods, gebruik van de 
natuur, 'meevallende heidenen', wetenschap, kunst. Dat worden allemaal d i 
stracties (een boven de individuen 'zwevende' kunst of wetenschap, of natuur-
gebruik, of algemeene ethische braafheid, of gezindheid Gods)", Heid. Cat. 
IV, 66. 
Wij zijn van mening, dat niet via Kuyper, maar via de strijd rond Kalamazoo 
het punt van Gods gezindheid in de gemene gratie tot discussiepunt geworden 
is. De synode van Kalamazoo (van de Christian Reformed Churches in 
America, 1924) deed o.a. de volgende uitspraak: "Concerning the first point, 
touching the favorable attitude of God toward mankind in general, and not 
alone toward the elect, synod declares that it is certain, according to Scripture 
and the Confession, that there is, besides the saving grace of God, shown only 
to those chosen to eternal life, also a certain favor or grace of God, which he 
shows to his creatures in general", geciteerd naar A. C. de Jong, a.w., 11 v. 
Dit punt heeft sindsdien ook in Nederland de debatten over de gemene gratie 
voor een groot deel beheerst. Cf. V. Hepp, De kwestie van de Algemeene 
Genade, 3 artt in Ref. 4, 344 vv (1924). K. Sietsma, Ref. 18, 208 stelt terecht, 
dat Hepp c.s. allereerst denken aan de werkingen en de gaven Gods, die het 

278 



gehele mensdom ten goede komen, terwijl Schilder en De Graaf in hun kritiek, 
uitgaande van de term 'genade', daarbij "het oog hebben op de gezindheid 
Gods en de verhouding tot het schepsel, en dan de vraag stellen, of men met 
deze omschrijvingen wel uit komt". Sietsma zegt in dit verband, dat de "de
baters elkaar niet verstaan". Deze opmerking was te boud in haar algemeen
heid. Maar men had haar toch meer ter harte moeten nemen. Dan was er voor 
het duidelijk onderscheid tussen Kuyper en Kalamazoo aandacht geweest. Nu 
krijgen we, ook in de kritiek van Schilder, soms de indruk, dat de wapens zich 
tegen Kuyper keren in een spiegelgevecht. Waar men waant, dat Kuyper moet 
staan, staat Kalamazoo. 
Wij beweren hiermee niet, dat Kuyper terecht de kwestie van Gods gezindheid 
nauwelijks heeft aangesneden. Wij constateren het feit. En dit feit is door S. J. 
Ridderbos, Schilder e.a. niet voldoende onderkend of in rekening gebracht. 
Ook bij Calvijn is van een probleem: genade - daad of gezindheid? niets te 
merken. Toch is er verschil met Kuyper. De gratie als gezindheid komt niet in 
Kuypers gezichtsveld. Voor Calvijn echter liggen de genade als gaven en ge
zindheid geheel dooreengeweven. Dat blijkt, wanneer hij aanduidingen als 
gratia, misericordia, favor en amor (pag. 220 v) zonder meer naast elkaar 
plaatst. Zo is het algemene beeld, dat we bij Calvijn aantreffen. M a a r . . . er 
zijn uitzonderingen (pag. 248 vv). Daarin spreekt Calvijn duidelijk vanuit de 
verkiezing en de verwerping, die hem voor een vraag plaatsen: Hoe kunnen 
uitverkorenen nog (tijdelijk) onder de vloek en toorn van God staan, en hoe 
kunnen verworpenen genade ontvangen? Het antwoord bleek meervoudig te 
zijn: 
a) Laat eerbiedig het een naast het ander staan. De eenheid van beide uitingen 
(genade en toorn) is er, maar door de zwakheid van ons verstand grijpen wij 
haar niet; 
b) God toornt op de uitverkorenen 'in zekere zin' (quodammodo), evenals de 
verworpenen 'eigenlijk gezegd' (proprie loquendo) geen genade ontvangen; 
c) We moeten onderscheiden tussen zondaar en schepsel. 
Het is zonneklaar, dat door de oplossing b) de samengang van gave en gezind
heid wèl problematisch geworden is. We horen dan van sensus gratiae, van 
proprie loquendo. Toch moeten we deze 'oplossing' niet een te sterk accent 
geven. Calvijn handhaaft het woord 'genade', ook al beschouwt hij alleen die 
dingen als "blessings and tokens of God's favor and grace in the fullest and 
deepest sense of these terms in case they proceed from the fountain of God's 
redeeming love and are subservient to the eternal salvation of men", H. Kuiper, 
a.m., 221 (curs, van ons). 'In the fullest and deepest sense' - Dat belet Calvijn 
niet, doorlopend van genade, barmhartigheid, gunst en liefde te blijven spreken. 
Van genade, die niet (als in de verkorenen) heilzaam effectief is, maar des
ondanks genade blijft. 
Wat we bij Calvijn aan de periferie van zijn beschouwingen aantreffen, staat 
voor Schilder centraal: God ziet ieder individueel mens zeer bepaald voor zich 
"in een volstrekte gezindheid van liefde of van haat". Het zou met de leer van 
Gods eenvoudigheid strijden een algemene en een bijzondere gezindheid jegens 
dezelfde personen te onderstellen (pag. 165). Negatie van een indifferente wer
king Gods (Paraeus, pag. 123 v) dwingt immers "tot de erkenning, dat ten aan
zien van lederen individu Gods gezindheid, ook in het doen toekomen van wat 
onze ervaringstaai varia dona noemt, bepaald wordt door zijn praedestinatie". 
Dan kunnen we, vasthoudend aan een individuele toorn van God geen gezind-
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heid Gods aanvaarden, die jegens alle mensen goed is. "Specifieert toorn lief
de?", Heid. Cat. IV, 66. 
Het is o.i. duidelijk, dat zo van genade (want dat is "een vaste gezindheid", 
pag. 136) jegens verworpenen geen sprake meer kan zijn. Schilder wijst de 
algemene genade af en aanvaardt slechts een commune gratie ("voor meer-dan
één") en een commune vloek ("voor meer-dan-één"). De eerste valt ten deel 
aan wie Christus de Zijnen noemt, de tweede aan alle andere mensen, Christus 
en cultuur, 64 v. Op de laatsten rust de toorn van God "te allen dage", terwijl 
de lankmoedigheid Gods jegens hen "een beheerscht laten groeien van de straf
waardigheid; een continueering der toornige, haar tijd wachtende, 'gezind
he id ' " is, Heid. Cat. IV, 119. 
Schilder verbindt zijn beschouwingen over Gods gezindheid vooral aan de 
vraag of continuering van de geschiedenis na de val genade was, ja of neen. 
Vanuit de dubbele praedestinatie en de daarmee corresponderende dubbele 
gezindheid van liefde en haat, wijst hij de "subjectivistische qualificatie van 
alleen maar genade" af (b.v. pag. 164). Zeker, men kan in de 'losse omgangs
taal' (pag. 120), in de 'waarnemingstaai' (pag. 132) onnauwkeurig (pag. 119) 
van genade blijven spreken. Maar wie 'wetenschappelijk-nauwkeurig' (pag. 
119 V, 132), 'strikt' (pag. 128), 'theologisch' (pag. 159 vv) formuleert, moet dit 
wel achterwege laten. Theologisch - dat wil zeggen: niet 'kinderlijk' (pag. 
131 v), anthropocentrisch (pag. 132) en anthropomorph (pag. 132 v). Uit 
Schilders beschouwingen over Gods "volstrekte gezindheid van liefde of van 
haat" vloeit o.i. rechtstreeks voort, dat van genade jegens verworpenen in geen 
enkel opzicht gesproken kan worden, wanneer we ons strikt en theologisch 
gaan uitdrukken. Met nadruk verklaren we, dat Schilder de consequentie: geen 
enkele genade voor enige verworpene nergens uitdrukkelijk trekt. 
Wij wijzen er tenslotte nog op, dat Schilder evenals Calvijn de onderscheiding 
tussen de zondige creatuur en het creatuurlijke in hen kent. Het persoon-zijn 
heeft God lief, ook in de verworpenen. Op hun persoon echter rust zijn toorn 
(pag. 165). 

§ 1 0 . Genade en noodzakelijkheid. 

Uitgaande van de praedestinatie geven Kuyper en Schilder aan de con
tinuering van de geschiedenis het karakter van noodzakelijkheid. Des
ondanks blijft Kuyper van gemene gratie spreken, deswege gaat Schilder 
deze typering van Kuyper bestrijden. Bij Calvijn k o m t dit punt niet aan 
de orde, omdat bij hem de praedestinatie op de achtergrond blijft. 

Tussen Kuyper en Schilder zijn, bij alle verschillen, ook duidelijke overeen
komsten, waarvan wij in deze paragraaf er een noemen: Concluderend vanuit 
de praedestinatie kennen zij beiden aan de continuering van de geschiedenis het 
karakter van noodzakelijkheid toe. 
Allereerst Kuyper. "Er was niets in alle vorige eeuwen onder Egyptenaren en 
Grieken, in Babyion en Rome, en er is niets nu onder de volken van welk 
werelddeel ook, of dat alles is noodzakelijk, dat alles vormt een onmisbaar deel 
van het groote werk dat God werkt, om de wereld in haar ontwikkeling te 
voleinden" (pag. 38). Toen de zonde intrad moest enerzijds de vloek gaan 
werken, maar anderzijds kon God, wilde Hij God zijn en blijven, om dezelfde 
reden niet aflaten tegen de vloek in te gaan. Want de zelfvernieling door de 
vloek kon immers Gods eigenlijke bedoeling niet geweest zijn. God moet haar 
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keren en te niet doen, want "de schepping heeft een bestemming, en omdat de 
zelf vernieling tegen die bestemming ingaat, gaat ze tegen God in" (pag. 41). 
God kan zijn plannen niet door de satan in de war laten sturen. Hij moet over 
hem triomferen (pag. 36 v). Wanneer de zondeval in Gods besluiten voorkomt, 
moet "ook de gemeene gratie als machtige drijfveer worden opgenomen. Im
mers de val, niet gevolgd óók door de gemeene gratie, zou heel het voortbe
staan der wereld voor altoos aan de zelfverheerlijking onttrokken hebben". 
Hetgeen ondenkbaar is. Het is noodzakelijk, dat de wereld in stand gehouden 
wordt, en daartoe is de gemene gratie een onmisbare schakel in de voorver-
ordinering (pag. 40 vv). God heeft de wereld willen scheppen, de val willen 
toelaten en daaruit vloeit met noodzakelijkheid de gemene gratie als besloten 
in Gods raad voort. 
Ook Schilder gebruikt meer dan eens het woord 'noodzakelijk', zij het in 
andere zin. De praedestinatie, en dan naar haar dubbele inhoud van verkiezing 
en verwerping, beheerst de geschiedenis en maakt haar nodig: "De conser
veering van de wereld, en de continueering van de geschiedenis, en van de 
cultuurmogelijkheid met daaruit voortkomende -werkelijkheid . . . het is alles 
onmisbaar zoowel voor het leggen van het hemelpad, als voor het afloopen 
van de wegen, die ter helle voeren" (pag. 162). God handhaaft zichzelf in de 
continuering van de geschiedenis; Hij blijft trouw aan zichzelf om zijn raad 
over hemel en hel uit te voeren (pag. 160). Daarvoor is prolongatie van de 
geschiedenis nodig (pag. 129, 131 vv). 
Het moet ons hier opvallen, hoe voor Schilder de gehele wereldgeschiedenis en 
haar cultuur-ontplooiing ondergeschikt is aan de uitvoering van Gods prae
destinatie. Reeds in Wat is de hemel? komt dat uit: "Als dan straks de som der 
mensheid toegebracht is, en de laatste verkorene is geboren en wedergeboren, 
is dan niet daarin de historie tot haar loon en recht gekomen? Om de laatste 
uitverkorene te brengen tot zijn laatste verzoeking, en zijn laatste triumf, d.w.z. 
om God in hem te brengen tot de 'akmè', het hoogtepunt van zijn hèrschep-
pingswerk, is die hele wereld nodig geweest", a.w., 219. We zijn met dit citaat 
nog duidelijk in Schilders tweede periode, want naast de 'laatste verkorene' 
komt nog niet de 'laatste verworpene' voor. Maar dat is voor ons thans bij
zaak. 
Zowel Kuyper als Schilder hanteren het begrip 'noodzaak' en doen het vanuit 
de praedestinatie. Alleen is de inhoud van de praedestinatie verschillend. Voor 
Kuyper krijgt de geschiedenis haar noodzakelijk karakter, omdat God in de 
praedestinatie de cultuur heeft gewild; voor Schilder is continuering van de 
geschiedenis noodzakelijk, omdat God in de praedestinatie (met inschakeling 
van de cultuur) verkorenen en verworpenen heeft gewild. 
Nu is het opmerkelijk, dat Kuyper ondanks deze noodzaak toch van gemene 
gratie blijft spreken, terwijl Schilder juist vanwege die noodzaak het woord 
'genade', zeker als eenzijdige typering, in de ban doet. Bij Kuyper blijven we 
van gratie lezen, zonder dat de kwestie: noodzaak en dan toch genade?, die 
wij stelden (pag. 42), bij hem aan de orde komt en beantwoording vindt. Men 
behoeft alleen maar aan zijn exegese van Gen 2, 17 te denken (pag. 21 vv). 
Schilder daarentegen laat het woord 'genade' als eenzijdig vallen. De continu
ering is "geen eigenlijk zoo geheeten gratie. En ook geen oordeel, strikt ge
nomen. Maar ze is voorwaarde zoowel voor de gratie, als voor het oordeel". 
Substraat voor de bediening van zegen en vloek (pag. 136). 
Het zal wel een open vraag blijven, waarom Kuyper de kwestie, die toch wel 
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moet rijzen wanneer hij èn van noodzaak èn van genade spreekt, niet gezien of 
behandeld heeft. Waarom Schilder dit wèl deed, is duidelijk. Wanneer op ver
kiezing en verwerping gelijke nadruk komt te liggen, hemel en hel gelijke aan
dacht ontvangen, dan moet de continuering van de geschiedenis ook wel onder 
beider aspect bezien worden en is de stap naar deze continuering als substraat 
voor de bediening van zegen en vloek niet groot. 
Kuyper heeft een heel andere praedestinatieleer. Cultureel gericht, zoals wij 
zagen. En daarom, ondanks de 'bange' aspecten (pag. 32 v), een veel 'vriende
lijker' aangelegenheid dan de praedestinatie voor Schilder kan zijn: Kuyper 
heeft voor een praedestinatie-zónder-verwerping aandacht, Schilder niet. En 
wat de 'bange' aspecten van de gemene gratie betreft: Kuyper wist deze nog 
wel in de genade in te passen (pag. 33). Zo behoefde voor Kuyper de tweeheid 
van noodzaak en genade niet problematisch te worden. 
Calvijn hanteert de term genade het meest onbevangen. Wij krijgen in zijn uit
eenzettingen geen beschouwingen vanuit de praedestinatie. Het woord 'nood
zakelijk' verschijnt dan ook niet. Men kan zelfs zeggen, dat Calvijn, wanneer 
hij van algemene genade spreekt, niet achteruit (naar de praedestinatie), maar 
vooruit (naar het gericht) ziet. De invitatio tot de kennis van God is het mid
del om de mens in het gericht inexcusabel te stellen (pag. 236). Het recht
vaardig oordeel onderstelt betoon van genade. Zij geeft aan de toorn en vloek 
van God hun diepte. 
Van Gen 2, 17 zegt Calvijn, dat de aangekondigde dood wel terstond is inge
treden: Supervacua est quaestio, quomodo Adae minatus fuerit Deus mortem 
quo die fructum attigisset: quum poenam in longum tempus distulerit. Nam 
tune morti addictus fuit Adam, et mors regnum suum in eo inchoavit, donec 
remedium afferret superveniens gratia, 23, 45. Dit gaat in tegen wat Kuyper 
beweert, maar betekent nog niet, dat Calvijn het daarom met Schilder eens is. 
De substraat-gedachte is hem onbekend. Onbevangen kan hij ook zeggen: Dit 
leven, ook al is het vervuld van talloze ellenden, wordt toch terecht gerekend 
tot de niet te versmaden zegeningen Gods (Haec vita, utcunque infinitis 
miseriis referta sit, censetur tarnen merito inter non aspernandas Dei benedic-
tiones. Cf. het vervolg: Praesertim vero fidelibus testimonium esse debet 
divinae benevolentiae), IV, 172, 38 (Inst III , 9, 3). 

§ 11. Cultuur en pelgrimage. 

De erkenning van de gemene gratie (Kuyper), van de pelgrimage (Cal
vijn) en van het ambt (Schilder) zijn bepalend voor de houding van de 
drie theologen tegenover en in de cultuur. 

Kuyper heeft in het leerstuk van de gemene gratie het fundament gevonden 
voor zijn oproep aan de christenheid zich van de cultuur niet afzijdig te houden 
(pag. 109 v). Zonder gemene gratie zou de christen zich "met al wat aan en in 
hem is, in den dienst der kerk (moeten) terugtrekken, en die kerk van de 
wereld (moeten) isoleeren". Zijn enige roeping zou dan zijn "om opgesloten, 
in de arke Gods met al Gods uitverkorenen, die wereld te veroordelen", G.G. 
III , 16. Maar tegenover alle dualisme staat de "belijdenis der gemeene gratie, 
die ons leert, hoe God in zijn ontferming ook over die zondige wereld zijn hand 
behoudend, zonde en vloek stuitend, heeft opgeheven, en hoe juist daardoor 
die wereld Gods kinderen weer de mogelijkheid aanbiedt om er hun God, 
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Hem ter eere, in te dienen. Dat wijzigt dan op eenmaal onze roeping. Was onze 
roeping anders: Uitgaan uit de wereld en haar afsnijden, - nu wordt het onze 
roeping: In die wereld ingaan en zich in de wereld bewaren. En dit nu is, in 
tegenstelling met het Doopersch beweren, het standpunt van een iegelijk die 
Gereformeerd is", a.w. III , 19. 
Legt Calvijn ook een dergelijke grondslag onder de roeping van de christen in 
deze wereld? Wij hebben gehoord, dat hij geen leer van de gemene gratie kent 
(§ 7). Zij kan dan ook onmogelijk als fundament voor het brede christelijke 
leven - de vita christiana - in aanmerking komen. Maar wij hebben ook ge
constateerd, dat Calvijn toch wel van algemene genade heeft geweten. Vormt 
deze soms de grondslag voor een christelijke cultuurbeoefening? Ook dat is 
zeker niet het geval. 
Om dit aan te tonen, wijzen we op de sterkste uitspraak van Calvijn tegen 
hen, die de gaven van Gods genade jegens heidenen willen loochenen: "Indien 
wij Gods Geest houden voor de enige bron der waarheid, zullen wij de waar
heid niet versmaden, noch verachten, waar zij zich ook openbaart, als wij de 
Geest Gods geen smaadheid willen aandoen; want de gaven des Geestes worden 
niet gering geacht zonder dat men de Geest zelf minacht en smaadt" (Si unicum 
veritatis fontem, Dei Spiritum esse reputamus, veritatem ipsam neque respue-
mus, neque contemnemus, ubicunque apparebit: nisi velimus in Spiritum Dei 
contumeliosi esse; non enim dona Spiritus, sine ipsius contemptu et opprobrio, 
vilipenduntur) III, 258, 14 (Inst II, 2, 15). Wordt deze erkenning uitgangspunt 
voor de bepaling van wat een christen in de wereld moet doen? Helemaal niet, 
want: 
a) Deze algemene genade is een geschenk aan heidenen, aan de grote rechts
geleerden, wijsgeren, redenaars, medici, wiskundigen en dichters, Inst II , 2, 15. 
Zij is geen grondslag waarop heidenen én christenen samen staan, zoals voor 
Kuyper; 
b) Wij moeten genoemde gaven van de Heilige Geest aan de heidenen niet 
verachten, omdat de Here door de moeite en de dienst van goddelozen ons 
geholpen wil hebben (Quod si nos Dominus impiorum opera et ministerio, in 
physicis, dialecticis, mathematicis et reliquis id genus voluit adiutos, ea uta-
mur), I II , 259, 14 (Inst II, 2, 16). Hier is dus wel sprake van cultuur-gewietj«g 
(de wereld dient ons, cf. pag. 238 v met het vierde motief: hulp aan de kerk), 
maar niet van een christelijke cultuurfundering. Niet een opdracht in, maar 
het profijt v i n Gods algemene genade vraagt hier aandacht. 
Wij kunnen Calvijns algemene genade verder buiten beschouwing laten. Want 
daarin vinden wij niet wat bepalend is voor zijn houding tegenover en in de 
cultuur. Daarvoor moeten wij gebruik maken van de gegevens, door ons op 
pag. 253 vv verzameld, waarin het begrip van de pelgrimage centraal staat. 
Wij trekken als pelgrims over de aarde, om haar goederen - ook die geschonken 
zijn in Gods algemene genade - in zoverre te gebruiken, dat ze onze loop 
eerder helpen dan vertragen (pag. 255). Ons vaderland is elders en daarom 
staan we in onthouding, soberheid, matigheid en ingetogenheid, gereserveerd 
tegenover het huidige leven. Wij kunnen ons in deze wereld niet nestelen; wij 
staan op een wachtpost en moeten verlangen naar een spoedige aflossing: 
Niemand heeft goede vorderingen gemaakt in de school van Christus dan hij, 
die de dag van zijn dood en van de laatste opstanding met vreugde verwacht 
(pag. 255). 
Deze eschatologische gerichtheid is waarlijk niet simpelweg te karakteriseren 
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als wereldverachting. Wij hebben dit reeds afgewezen (pag. 257). Zie hiervoor 
ook H. Quistorp, Calvin's doctrine on the last things, 51 vv contra de op
vatting van M. Schultze. Maar anderzijds kunnen we ons er ook over verbazen, 
dat na lezing van Inst III , 6-10 iemand nog Calvijn de grondlegger van de 
gemene gratie kan noemen. Op dit fundament met zijn meditatio vitae futurae 
pJlst eenvoudig geen imposant cultuur-gebouw, dat Kuyper met zijn gemene 
gratie heeft opgetrokken. Hoe kan de cultuur nog enige zelfstandige waar
dering ontvangen, los van haar bescheiden taak als hulpmiddel voor onze pel
grimage, wanneer de verwachting van het toekomende leven met Christus zo 
in het tegenwoordige leven heerst als dat bij Calvijn het geval is? Dan worden 
de dingen die groots lijken, in hun schijn doorzien (pag. 214 v). Wij denken aan 
wat H. Berger van Calvijns oordeel over het antieke Rome schrijft: "Mit einer 
erstaunlichen Beharrlichkeit versagte er . . . dem bloss ausserlich Grossen Be-
wunderung und Sympathie". Zijn uiteenzettingen over het romeinse imperium 
"atmen nichts von Begeisterung für die Leistungen des Weltreiches" en: "So-
weit die Gesamtheit des Weltreiches in Frage steht, war es ein schauderhaftes 
Menschengewirr", Calvins Geschichtsauffassung, 170 v. Het romeinse rijk 
wordt door Calvijn getypeerd als hoogmoedig en vol trots tegen de ware God, 
a.w., 177. Dat is toch een andere waardering dan die I. A. Diepenhorst in 
Kuypers gemene gratie (terecht) opgesloten vindt: "Ook heidensche be
schavingen, die van de bijzondere openbaring niet weten, kunnen God groot 
maken", Algemeene Genade en Antithese, 19. Zie b.v. Van de Voleinding IV, 
288 V. 
Dit ingrijpend verschil tussen Kuyper en Calvijn hebben wij reeds eerder ge
constateerd, toen het over de richting en de vrucht van Gods algemener genade 
ging (§ 6). Onze paragraaf geeft aan dit verschil nieuwe diepte. In het licht 
van de toekomstige heerlijkheid wordt alles hier beneden, wat niet uit Christus 
leeft, nóg betrekkelijker. 
Wij ontkennen met het bovenstaande allerminst, dat ook Kuyper over pelgri
mage gesproken heeft. Zie daarvoor pag. 104 v. Maar de kwestie is: hoe fun
geert de vreemdelingschap bij Kuyper? En dan blijkt heel duidelijk het grote 
verschil met Calvijn. Men leze het volgende van Kuyper: Het calvinisme riep 
de christenheid terug "naar de oorspronkelijke scheppingsordonnantie: 'Vervult 
de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over al wat op haar leeft'. 
Zoo bleef men pelgrim, maar een pelgrim, die op den weg naar het eeuwige 
vaderland nog een onmetelijke taak op aarde had te vervullen. Breed breidde 
zich voor en onder en boven den mensch de kosmos met alle rijken der natuur 
uit. Heel dit onafzienbare veld moest worden bearbeid. Op dien arbeid wierp 
men zich met geestdrift en veerkracht. De aarde met al wat in haar is, moest 
aan de menschen onderworpen worden". Het Calvinisme, 116 (curs. van ons). 
Riep ook Calvijn terug naar de oorspronkelijke sc^eppi«g5ordonnantie met de 
daarin besloten onmetelijke taak van eeuwen, óf stempelde de toekomstver
wachting zijn program van elke dag? Typerend voor Calvijn is de volgende 
uitspraak: Geen wetenschap komt in strijd met de vreze Gods en de leer, die 
Hij ons geeft om ons tot het eeuwige leven te brengen, als wij maar de paarden 
niet achter de wagen spannen, d.w.z. zo verstandig zijn, dat wij ons bedienen 
van de vrije en mechanische kunsten, door deze wereld trekkend, om altijd 
gericht te blijven op het hemelse koninkrijk (nulle bonne science n'est repug-
nante ^ la crainte de Dieu ny a la doctrine qu'il nous donne pour nous mener 
en la vie eternelle, moyennant que nous ne mettions point la charme devant 
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les beufz: c'est k dire que nous ayons ceste prudence de nous servir des artz 
tant liberaux que mechaniques en passant par ce monde, pour tendre tousiours 
au Royaume celeste), 7, 540 v. 'Tousiours' - De latijnse vertaling heeft 'velis 
remisque' met volle zeilen! Zie Opera, ed. Schipper, VIII, 509. 
Kuyper poneert de vreemdelingschap, maar zij doortrekt zijn beschouwingen 
over de gemene gratie allerminst. Dat verbaast ons niet, omdat wij weten hoe 
hij, geheel anders dan Calvijn, de christen een burger van tweeërlei vaderland 
noemt. Daarin heet de hemel het beter vaderland, Tweeërlei Vaderland, 13, 
en bestaat er "voor beide, én voor het aardsche én voor het hooger Vaderland, 
een eigen wet en regel", a.w., 31. Men is dan als burger van het aardse vader
land hier beneden thuis, en daardoor ontbreekt de gereserveerdheid tegenover 
dit leven, die Calvijn kenmerkt. De christen is een vreemdeling, omdat strdks 
pas "de kiemen ontluiken en opbloeien, die hier reeds in het hart van Gods 
kinderen verscholen lagen, maar hier in dezen killen dampkring niet konden 
uitkomen", a.w., 14. Doch de christen is kennelijk geen vreemdeling in de ar
beid, waarin hij helpt de kiemen, die God in het scheppingsleven had ingelegd, 
te doen uitkomen. Dan kan hier en daar de vreemdelingschap nog wel ter 
sprake komen, maar constitutief voor de ethiek, zoals bij Calvijn, wordt zij 
nimmer. 
Van Schilder kunnen we zeggen, dat hij tussen Kuyper en Calvijn in staat. Ook 
voor hem fundeert de gemene gratie onze culturele roeping niet. Deze leer is 
zijns inziens ondeugdelijk, omdat zij het uitgangspunt van haar probleemstel
ling kiest in wat nk de val ons nog gelaten is, terwijl Schilder tot vóór de val 
terug wil (pag. 169 v). De mens is in het paradijs als ambtsdrager geplaatst met 
een opdracht, een mandaat, om de paradijswereld te doen uitgroeien tot een 
voleinde wereld (pag. 166 v). Ondanks de zondeval blijft de opdracht tot cul
tuur (het gemeen mandaat), al kan deze slechts in Jezus Christus vervuld 
worden (pag. 169 v). Maar Hij vat dan ook "de groote reformatorische taak 
van terugkeer tot het abc der levens- en der wereld-orde op". En door zijn 
ambtsdienst maakt Hij nu "ook weer menschen zóó, als ze er 'in den beginne' 
waren: menschen Gods", als ambtsdragers naar zondag 12, antw. 32. Zo wordt 
de alpha toch aan de omega verbonden; de talenten in de scheppingsmorgen 
door God aan zijn werklieden uitgereikt, zullen even zovele in de avondstond 
gewonnen hebben (pag. 170 vv). Van één cultuur is geen sprake, terwijl we 
slechts cultuurfragmenten te zien krijgen, zowel aan ongelovige als aan ge
lovige zijde. Het verschil met Kuyper is duidelijk. De gemene gratie vervalt 
als grondslag en het ambt komt er voor in de plaats, zoals het van meet af in 
het paradijs functioneert. 
Nu lezen we over het ambt ook bij Kuyper dingen, die duidelijk overeenkomen 
met wat Schilder betoogt. Men zie vooral Loc. de Christo III , 3-39; 177 vv. 
Maar terwijl voor Kuyper het ambt na de val door de gemene gratie nog 
nabloeit, a.w., 30, en Christus' arbeid op het terrein van de gemene gratie 
stimulerend op deze ambts-resten inwerkt (pag. 48 v; cf. § 5 hierboven; Loc. 
de Christo I II , 177 v), blijft voor Schilder het ambt beslissend, ook n£ de val. 
Het gemeen mandaat wordt gehandhaafd en alleen de ambtsvervulling van de 
door Christus wedergeborenen mag feitelijk de naam van cultuur dragen. Geen 
zaak dus van 'algemene', doch van 'bijzondere' genade. Jezus Christus is het 
fundament, ook van alles wat waarlijk cultuur mag heten, omdat het in Hem 
verlost is. Vandaar ook de grote betekenis van de kerk voor de cultuur. Neem 
de kerk weg, en "het wezenlijk humane wijkt, en het op zijn ruïnes pochende 
humanisme keert terug" (pag. 177). 
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Ook Calvijn is van oordeel, dat het culturele leven gebonden moet zijn aan 
Christus en aan zijn gemeente. Het totale leven zal christocentrisch moeten 
zijn. Dat kunnen we in de Institutie lezen: "De Schrift leert ons, dat wij van 
de ware oorsprong en wet onzer schepping zijn ontaard, en dat Christus, door 
wie wij wederom met God verzoend zijn, ons tot een voorbeeld is gesteld, om 
zijn gestalte in ons leven uit te drukken. Wij zijn op déze voorwaarde door de 
Heere tot kinderen aangenomen, dat ons leven Christus, die de band onzer 
aanneming is, voor ogen stelt" (Scriptura . . . postquam degenerasse nos docuit 
a vera creationis nostrae origine ac lege, subiungit, Christum, per quem in 
gratiam cum Deo rediimus, nobis propositum esse exemplar cuius formam in 
vita nostra exprimamus . . . Hac enim conditione si adoptamur in filios a Do
mino, ut Christum, nostrae adoptionis vinculum, vita nostra repraesentet.. .), 
IV, 148, 18 (Inst III , 6, 3). 
Toch doet dit citaat reeds vermoeden, dat de wegen van Calvijn en Schilder 
uiteengaan als het er op aankomt te bepalen wat het christocentrische leven 
inhoudelijk betekent. Dan spreekt Calvijn over Jezus Christus en onze pelgri
mage, terwijl Schilder handelt over Jezus Christus en de cultuur. De cultuur 
met haar program ("uit de wereld halen wat er in zit", pag. 168); met haar 
alpha, die ondanks de zondeval toch aan de omega verbonden zal worden; 
met haar progressie dus. Dit alles brengt Schilder weer in de buurt van Kuyper. 
Al zijn de tonen gedempter (§ 4 en 10), het is dezelfde muziek. Samen met 
Calvijn heeft hij weinig goede woorden over voor alles wat buiten Christus 
cultureel zich beweegt en leeft. Maar samen met Kuyper kan hij indringend 
theologisch bezig zijn met petroleum, die "eerder dan wierook een uitdrukke-
lyk thema van de bijbel" is geweest. 
Het is ook hier duidelijk hoe groot de verwantschap tussen Schilder en Kuyper 
is. De Geneefse reformator met zijn pelgrimage en zijn ascese, tot soms aan de 
rand van verachting van het aardse leven toe, heeft leerlingen gehad, die elkaar 
op waarlijk ingrijpende punten hebben bestreden. Trekt de kruitdamp echter 
op, dan merken we, dat ze ook samen hebben gewandeld - soms op andere 
wegen dan de meester. Minstens werden de accenten verlegd. Zij kwamen v^n 
het leven straks op de taak nd te liggen: De talenten in de scheppingsmorgen 
uitgereikt, moesten vóór het avond was, nog vele winnen. 

§ 1 2 . Samenvatting. 

De opvatt ingen van Kuyper en Schilder, gezamenlijk en afzonderlijk 
met die van Calvijn vergeleken, geven op belangrijke punten verschillen 
met de reformator te zien. 

Wij maken de inventaris op. Voor onze vergelijking meten wij de opvattingen 
van Kuyper en Schilder af aan die van Calvijn. Daarmee zijn dan ook vanzelf 
overeenkomst en verschil tussen Kuyper en Schilder voor het grootste deel ge
geven. 
Het belangrijkste punt waarin Kuyper en Schilder samen tegenover Calvijn 
staan, is de brede culturele aandacht, verbonden aan hun exegese van Gen 1, 
28. Uit de wereld halen wat er in zit, een cultuur-program en -progressie, 
het verbinden van de alpha aan de omega - al deze gedachten worden wel 
door Kuyper en Schilder, maar niet door Calvijn ontvouwd (§ 4 en 11). Voor 
Calvijn, maar niet voor Kuyper en Schilder staat de pelgrimage centraal. 

286 



Cultuur is voor Calvijn meer gave, genieting, dan -wereldwijde opdracht: Wij 
mogen genieten van de gaven der cultuur, als we maar bedenken, dat we on
derweg zijn en daarom met volle zeilen op het hemels koninkrijk aan moeten 
koersen (§ 4 en 11). 
Ook afzonderlijk hebben Kuyper en Schilder grote verschillen met Calvijn. 
Om met Kuyper te beginnen: Zijn leer van de gemene gratie onderscheidt zich 
fundamenteel van wat Calvijn met Gods algemene genade belijdt. Calvijn 
projecteert deze genade niet terug in de praedestinatie, zoals Kuyper het met 
zijn gemene gratie wel doet (§ 3 en 4). Hij laat haar ook niet cultureel triom
feren, maar, heel anders gericht (op het kennen van God), levert zij een heel 
andere 'vrucht': zij wordt bezoedeld en ten ondergehouden (§ 6). Haar be
scheiden plaats in Calvijns oeuvre steekt af tegen de dominerende plaats die 
Kuyper aan de gemene gratie geeft als dogma (§ 7) en als noodzakelijk-con-
stirutieve factor in Gods raadsbesluit (§ 10). Sluit 'genade' voor Calvijn Gods 
genadige gezindheid in, voor Kuyper blijft in de gemene gratie Gods gezind
heid praktisch buiten bespreking (§ 9). Tenslotte vraagt Calvijn naast de ge
nade ook voor Gods toorn bijzonder aandacht, wat in Kuypers leer van de 
gemene gratie geen parallel vindt (§ 8). 
Schilder vertoont op de volgende punten een van Calvijn afwijkend beeld: 
De continuering van de geschiedenis is voor Schilder onmisbare voorwaarde 
(substraat) zowel voor de administratie van Gods vloek als van zijn zegen. 
Dit hangt met Schilders praedestinatie-leer samen, waarin verkiezing en ver
werping sterk parallel lopen: Het is ons niet geoorloofd op de ene zelfver
heerlijking meer nadruk te leggen dan op de andere. Calvijn daarentegen stelt 
deze parallellie niet en kent aan de genade boven het oordeel een 'prae' toe. 
Dit verschillend inzicht tussen Schilder en Calvijn komt het duidelijkst hierin 
uit, dat Calvijn van algemene genade (jegens heidenen) spreekt, terwijl Schilder 
de kwalificering 'genade' hier afwijst (§ 2, 6 en 10). 
Wat de overeenkomsten betreft: Kuyper laat evenals Calvijn de dubbele prae
destinatie buiten beschouwing bij de doorlichting van het theologoumenon van 
de gemene gratie (algemene genade). Bovendien staat het vast, dat beide theo
logen willen weten van Gods genade jegens heidenen. Voor beiden was dit het 
antwoord op de vraag: totale verdorvenheid en dan tóch deugden onder de 
heidenen? (§ 2 en 6). 
Schilder en Calvijn hebben gemeen, dat zij wel de persoonlijke dubbele prae
destinatie kennen, maar niet daarnaast nog een 'brede' culturele praedestinatie, 
zoals Kuyper die ontwikkeld heeft (§3) . Verder hangen zij geen leer van de 
gemene gratie aan en tekenen eenstemmig de vrucht van Gods (genade-)gaven 
als een wrange - de mens houdt Gods gaven ten onder en is zo inexcusabel 
(§ 6). Ook spreken zij geaccentueerd over de toorn van God (§ 8) en willen 
zij in hun ethiek christocentrisch zijn - pelgrimage en ambt worden beheerst 
door Christus (§ 11). 
Kuyper met Schilder vergelijkend valt ons, afgezien van de reeds geconsta
teerde verschillen in hun vergelijking met Calvijn, nog op, dat de arbeid van 
Christus in de opdracht tot ontluiking van het totale scheppingsleven voor 
Kuyper een onontheerlijk-stimulerende en voor Schilder een funderende is 
(§ 5). Beiden spreken verder van de noodzakelijke continuering der geschiede
nis, waarbij Kuyper kennelijk niet en Schilder uitdrukkelijk wel de typering 
'genade' meent te moeten laten varen (§ 10). Tenslotte kennen zij gemeen
schappelijk de roeping van de christen tot cultuur-ontplooiing. Daarin zijn de 
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perspectieven voor Schilder bescheidener dan voor Kuyper (§ 4), terwijl voor 
Schilder de cultuur onder- en niet nevengeschikt is aan de uitvoering van de 
dubbele praedestinatie (§ 10). Krijgt de roeping van de christen bij Kuyper 
haar grondslag in de gemene gratie, Schilder fundeert haar in het ambt naar 
zondag 12 (§ 11). 
Wij kunnen de vraag nog stellen hoe groot de onderlinge afstand tussen de drie 
theologen is. Het antwoord moet wel subjectief zijn, omdat voor de bepaling 
van de afstanden de controversiële punten getaxeerd dienen te worden. Dat is 
onze taak in Hoofdstuk V. 
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V 
BEOORDELING 

§ 1. Dubbele praedestinatie. 

Zonder in deze paragraaf nog te spreken over haar betekenis voor ons 
onderwerp, willen wij de dubbele praedestinatie met Calvijn, Kuyper en 
Schilder blijven belijden. Wij handhaven, op grond van een bespreking 
van Romeinen 9-11, wat de Dordtse Leerregels I, 6 en 15 hierover 
zeggen. 

De Dordtse Leerregels omschrijven de verkiezing als "een onveranderlijk voor
nemen Gods, door hetwelk Hij voor de grondlegging der wereld een zekere 
menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de 
gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, van de 
eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, 
naar het vrije welbehagen zijns willens, tot de zaligheid louter uit genade, uit
verkoren heeft in Christus, denwelken Hij ook van eeuwigheid tot een Midde
laar en Hoofd van alle uitverkorenen, en tot een fundament der zaligheid ge
steld heeft" (1, 7). De Leerregels zeggen verder, dat de Heilige Schrift de ge
nade van deze verkiezing allermeest daarmee aanwijst en aanprijst, "dat zij 
wijders getuigt, dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet ver
koren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die, welke God 
naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen 
besloten heeft in de gemene ellende te laten, in dewelke zij zichzelf door hun 
eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der 
bekering niet te begiftigen, maar hen, in hun eigen wegen en onder zijn recht
vaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook 
om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid, te verdoemen en 
eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping" (l, 15). Wij zijn er 
ons van bewust, dat deze belijdenis niet alleen buiten de gereformeerde wereld 
wordt verworpen, maar ook door een groot deel van Calvijns nazaten zelf 
geheel of gedeeltelijk is losgelaten. Kin wat Dordt over verkiezing en verwer
ping gezegd heeft, gehandhaafd worden? Wij beantwoorden deze vraag be
vestigend. 
Het is gemakkelijk na te gaan (zie Hoofdstuk IV, § 1), dat een kritische be
handeling van het onderwerp 'Algemene genade' ons op geheel andere wegen 
voert als wij niet van eeuwige verkiezing en verwerping zouden mogen 
spreken. Onze kritiek op alle drie theologen, die in de eerste hoofdstukken aan 
het woord kwamen, zou dan veel ingrijpender moeten zijn. 
Aan een uitvoerige verdediging van D.L. I, 7 en 15 komen wij niet toe in deze 
studie, die de praedestinatie immers niet als thema heeft; maar een korte uit
eenzetting van ons gevoelen is hier geboden. De beste methode daarvoor lijkt 
ons Rom 9-11 te laten spreken. Omdat vandaag allerwege betwist wordt, dat 
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deze locus classicus als bewijsgrond voor Dordt gehandhaafd kan -worden, be
spreken wij enkele beslissende punten aan de hand van de volgende vragen: 

I. Gaat het in Rom 9—11 om Gods vrijmachtige beslissing óók over persoonlijk 
heil en onheil? Oók - wij willen namelijk geen ogenblik ontkennen, dat Paulus 
in dit Schriftgedeelte over de heilshistorische positie van het volk Israël 
spreekt. Komen er persoonsnamen in voor (Izak, Jakob, Ezau, Mozes en 
Farao), dan hebben deze stellig ook een meer dan persoonlijke draagwijdte. 
"Wat hier bewezen wordt is, dat de heilige linie van Abrahams zaad over 
Izaak en niet over Ismaël liep . . . Het verkiezend voornemen Gods t.a.v. Ezau 
en Jakob, waarvan hij (Paulus, J. D.) spreekt, bestaat daarin, dat de oudste de 
jongste zou dienen, vs. 12. Hier is dus sprake van hun verkiezing en verwer
ping als voortzetters van de heilige linie, als stamvaders van het volk Gods, 
geheel overeenkomstig de Godsspraak in Gen. 25 : 23 . . . Evenzo zijn in het 
citaat uit Mal. 1 Jacob en Ezau zeer duidelijk niet slechts als enkele personen, 
maar tezamen met de uit hen voortgekomen volkeren bedoeld . . . Wat eindelijk 
de voorbeelden van Mozes en Farao in de vss. 14 e.v. aangaat, hiervan geldt 
mutatis mutandis hetzelfde. Ook deze hebben niet slechts een persoonlijk-
exemplarische betekenis . . . maar representeren twee grote figuren, die in de 
geschiedenis van Israël van beslissende betekenis zijn geweest, en aan wie de 
weg Gods met zijn volk Israël zichtbaar wordt", Herm. Ridderbos, Commen
taar Romeinen, 228 v. 
Wij erkennen dit volmondig en het is een winstpunt, dat de nieuwere exegese 
voor deze heilshistorische lijn meer oog heeft dan de oudere (w.o. die van 
Calvijn). Maar met het aanwijzen van deze lijn is de uitleg van Rom 9-11 niet 
uitgeput. Integendeel. Want binnen het kader van deze heilshistorie zendt God 
zijn heil en onheil, zijn barmhartigheid en verharding zeer persoonlijk. Men 
lette er op hoe vaak het persoonlijke binnen het gezichtsveld van Rom 9-11 
ligt. Wij vermelden de volgende (nog niet eens alle) plaatsen: 9, 15: "Over 
wien Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wien Ik barmhartig ben, 
zal Ik barmhartig zijn"; 9, 16: "Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, 
dan wel of iemand l o o p t . . . " ; 9, 18: "Hij ontfermt Zich dus over wien Hij 
wil en Hij verhardt wien Hij wil"; 9, 19, 20: "Wie wederstaat zijn wil? Maar 
gij, o mens! wie zijt gij.. . Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeg
gen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?"; 9, 21: De pottenbakker heeft de vrije 
beschikking uit dezelfde klomp "het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, 
het andere tot alledaags gebruik"; 9, 22 v spreekt van voorwerpen des toorns 
en voorwerpen van ontferming; 9, 24: "En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, 
niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen". Juist het voorzetsel êx 
maakt ons duidelijk, hoe persoonlijk de keus op bepaalde (geroepen!) Joden en 
heidenen valt. Vandaar 9, 27: "Het overschot (tó iBjtóXEinna) zal behouden 
worden"; 11 ,4 : "Ik heb Mij zeven duizend man doen overblijven . . ."; 11, 5: 
"Zo is er dan ook in den tegenwoordigen tijd een overblijfsel gelaten naar de 
verkiezing der genade" (Xeijina xax' èjcXovTiv xApiTog); 11, 7: "Hetgeen Israël 
najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen 
(•f| 8è èxXoY'fi èitétuxev), en de overigen zijn verhard" (ol 6è Xóinól ÈnojgéOiiaav); 
I I , 14: Paulus hoopt door zijn prediking de naijver van zijn vlees en bloed op 
te wekken om zo "enigen uit hen" te behouden (tiva; è | aüxSv). 
Al deze plaatsen bevestigen wat Paulus 8, 28-30 reeds liet uitkomen, namelijk 
Gods liefdevolle aandacht voor de zijnen persoonlijk: "Wij weten nu, dat God 
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alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die (0B5) Hij te voren gekend 
heeft, e t c" . 
Het zou overbodig zijn deze gegevens te vermelden, indien in de nieuwere 
exegese niet telkens het heilshistorisch accent ten koste van de aandacht voor 
het persoonlijk heil of onheil gelegd werd. Wie voor beide oog heeft, stelt geen 
onzuivere dilemma's. Is het een zuiver dilemma, wanneer Berkouwer beweert, 
dat het Rom 9, 22 niet gaat "om een zelfstandige analyse van het individuele 
mensenlot, maar om de gangen van de verkiezende God door de historie"?, 
De Verkiezing Gods, 254. Inderdaad staat de 'analyse van het individuele 
mensenlot' in Rom 9, 22 niet zelfstandig naast het heilshistorisch betoog, doch 
zij is er wel degelijk in opgenomen. Is het een zuiver dilemma, wanneer de
zelfde schrijver beweert, dat Paulus in Rom 9, 17 "niet plotseling voor het 
individuele lot van Pharao belangstelling vraagt, maar hem laat zien om zijn 
plaats in de heilsgeschiedenis"?, a.w., 252. Plotseling is die persoonlijke belang
stelling zeker niet, want zij is er voortdurend in het betoog van de apostel en 
daarom zien we ons opnieuw genoodzaakt Berkouwers 'niet maar' te corri
geren in een 'niet alleen - maar ook'. Is het een zuiver dilemma, wanneer 
Ridderbos, die terecht schrijft, dat "het algemeen heilshistorische gezichtspunt 
van het persoonlijke niet gescheiden mag worden", a.w., 229, een bladzijde 
eerder (sprekend over de heilige linie van Abrahams zaad) opmerkt: "Wij 
hebben dus de aanduiding 'Israël', 'kinderen', 'kinderen Gods' in heilshistori
sche, theocratische en niet in personele, soteriologische zin te verstaan"?, a.w., 
228 (curs. van ons). Hier behoort geen 'of - of', maar een 'én — én' te staan. 
Zoals dit ook het geval is bij Jakob en Ezau. Representanten van twee vol
keren, maar daarvóór getekend als twee kinderen, over wie een beslissing valt 
voor zij persoonlijk goed of kwaad gedaan hadden. 
Men kan Dordrecht waarlijk niet verwijten, dat het zo persoonlijk gesproken 
heeft; men kan hooguit zeggen, dat met het heilshistorisch aspect (de bijzondere 
en blijvende plaats van Israël, naar Gods JteÓYvwais, Rom 11, 2) de Dordtse 
Leerregels rijker zouden zijn geweest. Dit belijdenisgeschrift heeft zijn stof niet 
uitputtend behandeld. Wie kan dat over een thema uit Gods Woord wel? 

2. Handelt Rom 9-11 over eeuwig behoud en eeuwig verderff Ook deze vraag 
is van gewicht. Gaat het in Gods verkiezen en verwerpen om tijdelijke en aard
se zegeningen, waarin de een boven de ander deelt (b.v. Jakob boven Ezau)? 
Gaat het soms (alleen) om de uitoefening van een ambt in de heilshistorie, 
waarbij persoonlijk en eeuwig behoud of verderf buiten geding blijven? Of ook: 
Gaat het in verkiezen en verwerpen om een "darstellen, wiederholen und ab-
bilden" van Christus' verkiezing en verwerping, zonder dat de verworpenen 
ook waarlijk verworpen zijn en het eeuwig verderf tegemoet gaan? "Immer 
sind die Erwahlten die, die das Positive, das Telos des göttlichen Willens, 
Gottes Barmherzigkeit, zu bezeugen haben. Und immer mussen ihnen die Ver-
worfenen zur Seite gehen, um das Negative das, was Gott, allmachtig, heilig 
und gütig wie er ist, nicht will, und also sein Gericht als solches zu bezeugen", 
K. Barth, Kirchliche Dogmatik II/2, 389 (curs. van ons). Maar het 'Zeugnis' 
van de 'verworpenen' kan "sofern es auf ihre eigene Gottverlassenheit und 
Verlorenheit zu zeigen scheint, letzten Grundes nur LUge sein, weil in der 
eigentlichen und wirklichen Gottverlassenheit zu stehen und eigentlich und 
wirklich verloren zu sein nicht ihre Sache sein kann, weil eben das die Sache 
Jesu Christi ist", a.w., 388 (curs. van ons). 
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Men is geneigd te zeggen, dat volgens Barth de verworpenen een rol op het 
toneel spelen: "So 'sind' die Gottlosen . . . die Verworfenen, sofern sle nun doch 
auch mit ihrem Lügenzeugnis von des Menschen Verwerfung den Tod des einen 
Verworfenen, Jesu Christi darstellen, wiederholen und abbilden", a.w., 382 
(curs. van ons); in werkelijkheid staan immers verkorenen èn verworpenen 
"im Licht oder im Schatten seines barmherzigen Willens", a.w., 245. 
Wij kunnen ons met het bovenstaande onmogelijk verenigen. Want Rom 9-11 
handelt wèl over eeuwig behoud en eeuwig verderf, zeer persoonlijk. Zoals 
trouwens heel Paulus' brief: Er vallen beslissingen met een draagwijdte van 
eeuwig heil, 1, 16; 2, 7; 5, 9 vv. 17. 21; 6, 22; 8, 17. 18-30, en van eeuwig 
verderf, 1, 20. 32; 2, 3 vv; 3, 8; 8, 6. 13. Zonneklaar blijkt dit ook uit Rom 
9-11, wanneer wij 9, 22. 23 eerlijk willen lezen. Hier staan immers de voor
werpen van toorn, tot het verderf toebereid (OHEVTI ÖQyf\<; y.axr\Qna\i.ha EI; 
dniflXEiav) naast de voorwerpen van ontferming, die God tot heerlijkheid voor
bereid heeft (oxExiT) èXéoug, & nQor\Tó'\,\^aa^v el; 6ó|av). Noch oK&'Kha (Matth 7, 
13; Joh 17, 12; Phil 1, 28; 3, 19; 2 Thess 2, 3; 1 Tim 6, 9; Hebr 10, 39; 
2 Petr 2, 1. 3; 3, 7. 16; Openb 17, 8. 11. Cf. A. Oepke in ThWB I, 396), noch 
6óia. (Rom 5, 2; 8, 17. 30; 2 Cor 3, 18; 4, 17; 1 Thess 2, 12; 2 Thess 2, 14; 
2 Tim 2, 10; 1 Petr 5, 4. 10. Cf. G. Kittel in ThWB II , 253) zijn voor tweeërlei 
uitleg vatbaar. Zij spreken van verderf en heerlijkheid, die blijvend, eeuwig 
zijn. Heel Barths redenering over verkorenen en verworpenen, die samen in 
Gods barmhartigheid delen, loopt op dit Schriftgetuigenis te pletter. Het moet 
ook opvallen, dat Barth in zijn uitvoerig exposé van Romeinen 9, a.w., 222-
256, met geen woord het huiveringwekkende «inw^̂ Eia analyseert. Cf. a.w., 248. 
Er is dan ook, met Rom 9, 22. 23 voor ogen, geen enkele reden om andere uit
spraken in onze pericoop te verzachten of te beperken. Zo is Gods haat jegens 
Ezau niet 'slechts' een passeren waarbij aan Jakob de voorkeur wordt gegeven, 
maar een wérkelijke haat, die zich evenals Gods liefde niet laat verkleinen of 
verklaren: "Die Liebe Gottes ist das Geheimnis seiner Erwahlung, der Hasz 
Gottes das Ratsel seiner Verstockung . . . Hasz ist hier Scheidung und Absage, 
Strafe und Gericht", O. Michel in ThWB IV, 695. Straf en gericht, die zich 
dan niet beperken tot het gemis van tijdelijke en aardse zegeningen, maar met 
eeuwig effect komen: Ezau is niet èl 'laQar\Xl Cf. G. Doekes, De heteekenis van 
Israels val, 60. Evenmin valt het licht op Farao alléén vanwege zijn plaats in 
de heilsgeschiedenis waarin hij een (luguber) ambt bekleedt, doch evenzeer 
vanwege zijn persoonlijke, definitieve ondergang: OXEVO; óeyfis xaxTietionévov 
EI; dntóXEiov. 
Ook hier vallen wij Dordrecht bij: Rom 9-11 spreekt van persoonlijk behoud 
of verderf met eeuwig effect. 

3. Staat Rom 9-11 in het licht van de praedestinatie (eeuwige verkiezing en 
verwerping)} Hierboven hebben wij gezien, dat behoud en verderf tot in de 
eeuwigheid reiken. Maar is Gods beslissing over dit wel of wee ook v^n 
eeuwigheid, althans volgens Rom 9? Velen ontkennen dit. "In hetgeen Paulus 
over Mozes en Farao zegt, spreekt hij niet over hetgeen God van eeuwigheid 
over hen besloten heeft, maar over hetgeen God in de historie met hen gedaan 
heeft: zich erbarmen en verharden . . . Men kan daarbij vragen of Farao's on
dergang niet evenzeer als Israels verlossing op Gods eeuwig voornemen terug
ging. Van deze vraag, hoe legitiem zij op zichzelf moge zijn, moet gezegd 
worden, dat zij bij de exegese van Rom 9 niet tot beantwoording kan komen, 
omdat zij zich bezig houdt met een 4nder verband tussen Gods vrijmacht en 
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Farao's ondergang dan waarover Paulus in Rom 9 spreekt. Immers spreekt 
Paulus van Gods vrijmacht om de zondige Farao te verharden, in het verderf 
te storten, niet over Gods vrijmacht de Farao van eeuwigheid voor verderf en 
ondergang te bestemmen", Herm. Ridderbos, a.w., 230. 
Het is ons weer onmogelijk Ridderbos' 'niet - maar' te onderschrijven. Want 
Gods beslissing van eeuwigheid komt in Rom 9 wèl aan het woord. Tot twee
maal toe duikt een samenstelling met het voorzetsel ngó op, namelijk vs 11 
f) xax' éxXoyfiv ngódEaig, en vs 23 OHËUT) èXéoug, S ngotiTo'inaaEv slg 6ó|av. Zo 
kort na Rom 8, 28 vv behoeven wij aan de betekenis van dit JIQÓ niet te 
twijfelen. Het hoort thuis onder die Schriftgegevens waarin "HQÓ in bezug auf 
Christus und die Erwahlung eine wichtige Bedeutung (hat): vor der Grund-
legung der Welt J 17, 24; Eph 1, 4; 1 Pt 1, 20; vor den Zeitaltern 1 K 2, 7; 
vor unendlichen Zeiten 2 Tm 1, 9; Tt 1, 2; vor aller Ewigkeit Jd 25 udgl", 
B. Reicke in ThWB VI, 685. Zie ook C. Maurer, ThWB VIII, 167 v. Cf. voor 
jieoT)TotnaaEV ook Ef 2, 10. 
Dit woordje ngó krijgt in Rom 9 bevestiging in de geschiedenissen van Jakob 
en Ezau en die van Farao. Want in hun historie openbaart zich wat vóór hun 
historie 'voorgenomen' is. De tweeling is nog niet geboren, wanneer de voor 
hun leven beslissende boodschap Rebekka wordt meegedeeld, terwijl over 
Farao, reeds vóór hij zich verhardt, besloten is: "Ik zal zijn hart verharden". 
Ex 4, 21; cf. 3, 19. God heeft hem tot betoon van Zijn kracht verwekt. Er 
staat é̂ TiYEipa, dat legitiem als "ins Dasein gerufen" vertaald kan worden. Zie 
A. Oepke, ThWB II, 337. Hieruit blijkt reeds duidelijk, dat Gods praedesti-
natie verkiezend en verwerpend zichtbaar wordt in de historie. Cf. 2 Tim 1, 
9b. 10a. Beide lijnen staan in 9, 22. 23 duidelijk voor ons. "Hier taucht im 
Hintergrund die dunkle Möglichkeit einer praedestinatio ad iram auf, wenn 
Paulus (R 9, 22) von OXEUT) ógyTi; xaTtigTiajiéva EI; dnüXEiav spricht, an denen 
Gott die Macht seines Zornes erweisen 'will'; den xaxtiexioixÉva bedeutet nicht 
sie waren gediehen, reif (für das Verderben), sondern schon wegen der Parallele 
& rteoTiTot|xao£v V 23: sie sind von Gott daztt bereitet", G. Stahlin, ThWB V, 
444, met verwijzing naar 1 Thess 5, 9. Zie over xaxaeTi^co ook G. Delling 
ThWB I, 475. Ligt het ook niet reeds in 9, 18 opgesloten (Hij ontfermt zich 
dus over wien Hij wil en Hij verhardt wien Hij wil), waarin fteXeiv, met 
poijX.Ti(ia (vs 19) corresponderend (Ef 1, 11!), "die unergründliche Ewigkeits-
bestimmung" aangeeft?, G. Schrenk in ThWB I, 634 vv; III , 57. Cf. ook dÉ?.o)v 
in VS 22. 
Een dergelijke exegese betekent volstrekt niet, dat Rom 9 deterministisch uit
gelegd wordt, zoals Ridderbos, a.w., 217, 222, 229 v en Berkouwer, Geref. 
Theol. Tijdschrift, 63e jg, 18 beweren. Bavinck heeft er al op gewezen, dat de 
determinist niets weet aan te vangen met de raad Gods. "Er blijft slechts 
ruimte voor een onbewust noodlot, eene blinde natuur, een alogischen wil". 
Gereformeerde Dogmatiek II, 331, terwijl de gereformeerde religie "op grond 
van de Heilige Schrift in den geloove" berust "in den souvereinen en vrij-
machtigen, maar altijd toch, hoe onbegrijpelijk ook, wijzen en heiligen wil van 
Hem, die eens over deze raadselen des levens het volle licht zal doen opgaan", 
a.w., 357. Souverein en vrijmachtig - Daarover handelt Rom 9 en de modus 
van Gods verkiezen en verwerpen onthult zich als souverein het allerscherpst 
in het itgó, vóór alle tijden. Gods beslissingen (xpinaxa) zijn ondoorgrondelijk 
en zijn wegen onnaspeurlijk. Niemand heeft met Hem in zijn raad gezeten 
(aünPouXos), Rom 11, 33 v. 
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Evenzeer zijn Gods beslissingen heilig en rechtvaardig. Op Rom 9, 1-29 volgt 
Rom 9, 30-10, 21, waarin geloof èn ongeloof in hun beslissende betekenis voor 
behoud en verderf getekend worden. "Die Frage nach der menschlichen Ver-
antwortung Israels, die andre Seite der gleichen Wahrheit, erfolgt erst R 9, 30 
bis 10, 21. Zunachst wird mit Absicht Halt gemacht angesichts des f reien gött-
lichen Handelns", G. Schrenk in ThWB IV, 217. Over Ismaël, Ezau en de 
Farao staat meer in de bijbel dan Rom 9 ons vertelt. Zoals trouwens ook over 
Izak, Jakob en Mozes. Praedestinatie en menselijke verantwoordelijkheid gaan 
samen. De verbinding tussen die twee kan niet verklaard, maar moet beleden 
worden. Praedestinatie zonder determinisme - De Dordtse Leerregels hebben 
ook hierin de Schrift nagesproken. 

4. Mogen wij op grond (ook) van Rom 9-11 van een numerus clausus spreken? 
Wij citeren opnieuw Ridderbos: "Voorwerpen-des-toorns-zijn krachtens Gods 
vrijmacht behoeft niet te betekenen, dat men niet meer voorwerp-van-barm-
hartigheid kan worden, vgl. 11 :32". De verharding van Israël door God, 11, 
7 e.v. sluit voor Israël de weg tot het heil des Heren niet af, 11, 11. "Juist 
vanwege dit teleologisch karakter van Gods vrijmacht blijft de weg open. 
Daarom loopt Paulus' gedachtengang niet uit op het constateren van tweeërlei 
lot en tweeërlei toekomst krachtens praedestinatie, maar op de vernieuwde 
aanwijzing van de weg des geloofs, als enige weg der zaligheid krachtens Gods 
vrijmachtige genade", a.w., 230. Ridderbos noemt dit "geen gesloten, maar een 
open situatie". Gods historisch handelen is teleologisch gericht op het eindpunt 
van na; 'laQa.r\\, dat behouden zal worden. 
Wij kunnen ons heel goed in Ridderbos' exegese van Rom 11, 25 v vinden, die 
van Calvijn, Greijdanus e.a, afwijkt. Maar er moet iets bij gezegd worden. 
Dit historisch handelen met zijn dynamiek (geloof dat in ongeloof, 11, 19 vv; 
ongeloof dat in geloof, 11, 23 v kan omslaan; ja, 'verwerping', mo^oki\, die 
tot 'aanneming', :ieóa/,ri[i\))is, H , 15 wordt) blijft verankerd in Gods prae
destinatie. Want: 
a. Het volk Israël was, is en blijft het volk Gods. Hier is van een open situatie 
geen sprake, 11, 1. 28 v. Vóórgekend van eeuwigheid als volk, 11, 2, komt het 
v in het 'overblijfsel' (Xeïnna, 11, 5, xat' èxXovfiv!) tót 'geheel Israël' (^ag 
'laQar\X, 11 , 26). 
b) Evenals Xeinna is ook na.% 'IcgatiX persoonlijk bepaald: "het door God be
paalde volle getal van Israël, dat eenmaal uit alle zonde en verval door God 
wordt gered en in hetwelk zich Gods beloften aan Israël vervullen", Ridderbos, 
a.w., 263 (curs. van ons). Maar dan is dit persoonlijk behoud ook niet los te 
maken van de persoonlijke praedestinatie. Ook hier is van een open situatie 
geen sprake. 'Israël' (a) en 'uit Israël' (b) liggen vast. 
c) Ook met betrekking tot de 'volheid der heidenen', TÓ nXriecoixa xwv édvöv, 
11, 25, geldt, dat we aandacht voor beide elementen moeten hebben: ta Ê^VTI 
worden behouden, want God heeft de wereld, ó xóa(io5, H , 15, met zich ver
zoend, èn de volheid uit de heidenen, hun vol getal als de door God bepaalde 
volheid, zal behouden worden. Cf. G. Delling ThWB VI, 330 v; Schrenk, a.w., 
IV, 218; Ridderbos, a.w., 254. Deze bepaalde volheid is opnieuw niet los te 
denken van het verkiezend z'oornemen Gods. De situatie is ook hier niet 'open' 
te noemen. 
Deze gegevens moeten ons er voor behoeden Rom 9, 22 zó te interpreteren als 
Ridderbos het hierboven doet. Bovendien is het gevaarlijk deze tekst uit een 
context, over Gods souvereiniteit handelend, te verklaren vanuit 11, 11-24, 
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waarin de verantwoordelijkheid van Jood en Griek zoveel accent ontvangt. 
Conclusie: Ook een vierde component van de Dordtse Leerregels I, 7 en 15 
('een zekere menigte van mensen') blijven wij handhaven. 

Nadrukkelijk verklaren wij, dat wij kritiek hebben geoefend op Ridderbos' 
exegese en niet op zijn oordeel over de Dordtse Leerregels, dat expliciet in zijn 
Commentaar nergens gegeven wordt. Wel kan men zich afvragen, of een der
gelijke exegese als Ridderbos van een der belangrijkste pijlers voor de Dordtse 
Leerregels geeft, het onverkort vasthouden aan wat Dordrecht beleden heeft, 
nog mogelijk maakt. Een breder exposé, waarin meer dan Rom 9-11 aan de 
orde komt, zou eerst op deze vraag antwoord kunnen geven. 
Verder merken wij nog op, dat Ridderbos' Commentaar met zijn vele uit
nemende kwaliteiten ons het meest geschikt leek voor een kritische confrontatie 
met de nieuwere exegese van Rom 9-11. Uit onze kritiek wordt duidelijk, dat 
wij ook met exegeten als B. Holwerda, Dictaten Historia Revelationis I, 26-37, 
D. Holwerda, O Diepte des Rijkdoms, 47-66 en H. Venema, Uitverkiezen en 
Uitverkiezing in het Nieuwe Testament, 105-125, 136 v op meer dan één punt 
van mening verschillen. 
Ter verduidelijking van onze exegese hebben wij doorlopend een beroep gedaan 
op artikelen uit Kittels Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Het 
is ons bekend, dat men het ThWB ook tégen ons in het veld kan brengen. Men 
zie b.v. G. Schrenk ThWB IV, 184 {tuloyi]) en C. Maurer, a.w. VII, 363 vv 
(0HEÜ05). Maar vele andere artikelen kunnen de mythevorming voorkomen als 
zou de nieuwere exegese van Rom 9-11 tot een communis opinio geworden 
zijn. Het tegendeel is ons gebleken. 

§ 2. Non eodem modo. 

De belijdenis van de dubbele praedestinatie mag ons er echter niet toe 
brengen naast de eeuwige liefde Gods jegens zijn uitverkorenen, ook van 
een eeuwige haat Gods jegens de verworpenen te spreken. De Heilige 
Schrift geeft hiertoe geen recht, terwijl ook Dordrecht (phrases duriores) 
en de gehele gereformeerde theologie op dit punt Schilder geen steun 
bieden. Wij gaan een veiliger weg door over de dubbele praedestinatie, 
in de lijn van Dordrecht, infralapsarisch te spreken. Hetgeen betekent, 
dat bij de behandeling van ons onderwerp de eeuwige verwerping niet 
zo zelfstandig in parallellie met de verkiezing geaccentueerd kan worden 
als Schilder dat doet. 

Ten overvloede na onze eerste paragraaf, maar gewenst voor een juiste af
bakening van wat wij hierna gaan betogen, verklaren wij, dat de diepste grond 
óók van de verwerping gesteld moet worden in Gods welbehagen (cf. D.L. I, 
Verwerping der Dwalingen, 8). Dat de verworpenen verworpen zijn, is nimmer 
buiten aanmerking van hun zonde en schuld; dat zij verworpen zijn (en niet 
ook de anderen) rust uitsluitend in Gods welbehagen. Wie hier van een paral
lellie tussen verkiezing en verwerping spreekt, vindt ons naast zich. Op de 
bodem van heide vragen: waarom wordt de een verkoren en waarom wordt de 
ander verworpen? ligt Gods eeuwig welbehagen. Alleen . . . mogen wij deze 
parallellie zó uitbouwen, dat van een evenwicht in Gods besluiten en handelen 
als verkiezende en verwerpende God gesproken moet worden op de manier 
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van Schilder, waarbij aan Gods barmhartigheid geen 'prae' boven zijn toorn 
mag worden toegekend? Is het ons geoorloofd (en hier onthult zich het paral
lellisme het scherpst) naast de eeuwige liefde Gods jegens zijn uitverkorenen 
ook van een eeuwige haat (toorn) Gods jegens de verworpenen te spreken? 
De loca probantia, die Schilder voor deze haat en toorn van eeuwigheid aan
voert (pag. 160 vv), behoeven ons niet lang bezig te houden. Ze zijn weinig in 
getal en niet overtuigend. Rom 1, 18 wijst niet op een eeuwige toorn die in de 
tijd zich over de heidenwereld openbaart, maar spreekt juist van toorn, die 
volgt op de goddeloosheid van de mensen. Vgl. het tot driemaal toe herhaalde 
daarom, vs 24, 26, 28. Ook Jezus Sirach 14, 17, geciteerd in de Ziekentroost 
als: "Het verbond van eeuwigheid is dit: Gij zult den dood sterven", kan (nog 
afgedacht van het feit, dat deze tekst in een apocrief boek voorkomt) niet als 
bewijs dienen voor een eeuwige haat, waarin God zichzelf "als Rechter on
eindig liefheeft en begeert en óók deswege de wereld in het aanzijn 'roept' ". 
Immers T) V«e Öiaft̂ xri dn' alüvog betekent niet meer dan: "Want dit is het oude 
verbond" (N.B.G.), en an' alaivo; omspant in deze tekst de tijd vanaf Gen 2, 
17: Gij zult den dood sterven. Zie Kanttekeningen van de S.V. en voor an' 
alövog ook Luc 1, 70 en Hand 3, 21. Vgl. H. Sasse ThWB I, 198 v: "ferne, 
lange, ununterbrochene Zeit". Ook Rom 9, 22 (vaten des toorns ten verderve 
toebereid) kan niet als locus probans dienen. Hooguit spreekt deze tekst van 
een praedestinatie ad iram (zie § 1), tót 'vaten' over wie Gods toorn zal 
woeden (ftéXcov . . . èvÖEtlacftai. triv ógyriv). 
Ook aan de parallellie in het 'bewaren' van erfgenamen èn goddelozen, zoals 
1 Petr 1 en 2 Petr 2 daarvan spreken, kan men niet de consequenties verbinden 
die we bij Schilder vinden. 2 Petr 2 spreekt vooral van valse profeten, die in 
de gemeente van Christus waren opgenomen en Hem, die hen gekocht had 
later verloochenden, vs 1. Hun eeuwig oordeel vloeit voort uit betoonde god
deloosheid, maar wordt in 2 Petr 2 nergens, in parallellie met een eeuwige 
verkiezing, teruggeleid tot een eeuwige verwerping en eeuwige toorn van God. 
Het zijn echter ook niet deze teksten, die voor Schilder de doorslag hebben 
gegeven om van een eeuwige haat in God te spreken. De drijfveer hiertoe komt 
van elders. Schilder kan niet aanvaarden, dat de toorn van God een affect is. 
God "wordt niet bewogen, niet 'aan-ged3.a.n', als ware Hij heden zóó, morgen 
anders en als kon wat buiten Hem geschiedt, in Hem verandering teweeg 
brengen" (pag. 160). Gods toorn is een e/fect, zoals ook Gods haat dat is: 
"Eigenlijk wordt de haat niet opgewekt door de creatuur" (pag. 161). 
Deze theologische stelling van Schilder is o.i. onhoudbaar. Want zij zal toch in 
Schriftbewijs moeten rusten, dat zonder £e^5t-bewijs nimmer evident is. En wie 
de teksten nagaat, vraagt zich met H. M. Kuitert af: "Waar spreekt de bijbel 
over toorn of haat van God die 'eigenlijk niet' wordt opgewekt door het 
schepsel? Zoals de bijbel erover spreekt, wordt de toorn Gods uitgelokt door 
het zondigen van de mens. Toorn is goddelijke reaktie op een daaraan vooraf
gaande aktie van de mens", waarbij Kuitert verwijst naar het "markante 
OTische woord kd'^as Hiph: 'tot toorn verwekken' (SV) 'krenken' (NV) 
'tergen' (v Gelderen) met de mens als subjekt en God als objekt. In deze zin 
komt het 25 maal voor in het OT, zie b.v. Deut 4, 25, 1 Kon 14, 9 enz.", 
De mensvormigheid Gods, 20 v. Tientallen malen inderdaad zegt de Schrift, 
dat de toorn des HEREN ontbrandt en komt als de mens zondigt, Ex 4, 14; 
22, 24; 32, 10 v; Num 11, 10. 33, e tc ; Ef 5, 6; Col 3, 6 (Êexerai ^ bQyi\). Cf. 
H . Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, II, 190 v. 
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Tegenover Schilder onderschrijven wij wat J. Ridderbos over de toorn van 
God opmerkt: Zij "wordt opgewekt door de menschelijke zonde . . . De toorn 
komt dus niet spontaan uit God op, maar is een reactie, een positie-nemen 
tegenover het doen der menschen". Het Godswoord der Profeten III , 173. Het 
ligt dan ook in de lijn, dat dezelfde schrijver de toorn geen eigenschap van God 
noemt, a.iv., 172 v. Terloops merken wij op, dat ook art. 1 N.G.B, onder de 
eigenschappen van God zijn toorn niet vermeldt. Zie verder wat Joan van den 
Honert, Verhandelingen van Gods niet algemeene, maar besondere genade 
(1726) over de haat, toorn en wrekende gerechtigheid Gods schrijft. Zij vloeien 
niet voort uit Gods natuur of wezen in het afgetrokkene. Dan hadden zij er 
ook voor de schepping moeten zijn. Gods wrekende gerechtigheid is geen we
zenlijke eigenschap, maar een betrekkelijke, die God met betrekking tot zijn 
werken vertoont, a.w., 123-126. 
Gods toorn is dus wèl een affect. God komt in beweging door de goddeloos
heid van de mens. Maar daarmee is van zijn toorn nog geen lot gemaakt 
"waaraan Hij niets doen kan, een drang, die ook Hèm meesleept, dan wel, 
hetzij in eerster, hetzij in tweeder instantie bepaalt, zóó, dat zijn volstrekte 
souvereiniteit, zijn welbehagen, zijn rust en zaligheid ermee onereus gemoeid 
zouden zijn", zoals Schilder schrijft (pag. 160). Want wel komen "toorn, straf, 
verderf . . . slechts als in de tweede of derde plaats", wanneer het schepsel "zich 
tegen God keert, en van Zijn leven en vrede en heil niet gediend wil wezen", 
S. Greijdanus, Congres van Gereformeerden, Referaten-Bundel, 37, maar tot 
de remonstrantse leer van Gods toorn als affect vervallen wij daarmee niet. 
"Het is in de Remonstranten niet te laken, dat zij van affecten in God spraken, 
maar wel, dat zij in hun leer van de affecten, i.e. over de toorn Gods, de 
souvereiniteit, de onveranderlijkheid Gods aantastten. En daarom moet de 
Remonstrantse stelling: 'in God zijn affecten' ook niet door een anti-Remon
strantse stelling: 'in God zijn géén affecten' worden weersproken, maar moeten 
we hen aantasten in de wortel waaruit hun leer omtrent de affecten in God 
voorkomt: het aantasten van de souvereiniteit Gods. Zij leren, dat God in zijn 
toorn afhankelijk is van het zondig doen des mensen. Zij denken aards, men
selijk van de toorn Gods. Immers bij ons mensen is toornig worden vaak - niet 
altijd!! - gebrek aan zelfbeheersing, een zichzelf niet in de macht hebben. Maar 
dat is bij de HEERE nooit het geval. Wanneer Hij toornt over de zonde is dat 
immers nooit, omdat Hij tegen de situatie niet meer op kan. Integendeel: toor
nend over de zonde handhaaft Hij Zichzelf tegenover de zonde en de zon
daar", G. Visee, Ref. 28, 314. Zo ook J. Ridderbos: "Schoon door den mensch 
ontstoken, komt hij toch uit Godzelf, uit de diepte van Zijn Goddelijk Wezen 
op. De toorn over de zonde is niet uit den mensch, maar is uit en van God", 
a.w., 174. 
In zijn toorn is God Gód en geen mens. "Het heeft Hem behaagd een mens te 
scheppen, die Hem niet 'tot toorn verwekken' mocht. . ., maar die Hem wel 
'tot toorn verwekken' kón", G. Visee, Ref. 28, 321. En in zijn toornen blijft 
Hij souverein naar Rom 9, 22 (de voorwerpen des toorns zijn toebereid - God 
wil zijn toorn tonen). Deze tekst strijdt echter niet met het doorlopend spraak
gebruik van de Schrift over God, die tot toorn verwekt wordt. Dit spraak
gebruik is niet 'slechts' anthropomorph, 'waarnemings'-taal. Want zoals wij 
Hem 'waarnemen' in de Schrift, zo openbaart Hij zich, zo is Hij: in zijn 
souvereiniteit bewogen, in zijn bewogenheid souverein. Affect èn effect samen, 
zonder devaluatie van een der beide woorden. Maar terwijl Schilder het eerste 
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voor anthropomorph verklaart, komt hij door het verzelfstandigen (abstra
heren) van het tweede - Gods toorn als effect - tot de ponering van een toorn 
van eeuwigheid. 
Ook Rom 9 laat dit niet toe. Want daar kunnen we Gods haat en toorn niet 
abstraheren van de gevallen mens, die Gods haat verdient en zijn toorn op
roept. Ter verklaring van 9, 13 (Ezau heb Ik gehaat) schrijft G. Doekes: "Het 
haten Gods geldt altoos de zonde of den zondaar. Op de meeste plaatsen komt 
de zonde voor als object zoowel bij idnê (Deut. 16 vs. 22, Psalm 45 vs. 8 enz.) 
als bij nieJÉo) (Hebr. 1 vs. 9, Openb. 2 vss. 6 en 15). Doch soms ook de zondaar, 
zooals uit Psalm 5 vs. 6, 11 vs. 5, Hosea 9 vs. 15, maar vooral uit Mal. 1 vs. 3 
en deze woorden van Paulus blijkt. Het is trouwens nauw verwant aan de ögyi] 
en den ^unóg, die, met name volgens dezen Zendbrief, de zonde onderstellen. 
Alleen dus op infralapsarisch standpunt is dit è|iioTioa verstaanbaar", De be-
teekenis van Israels val, 61 v. 
Voor 9, 21 v is het volgende wat Doekes schrijft, van belang: "Geheel in over
eenstemming met het betoog des Apostels in de drie eerste hoofdstukken in 
onzen Zendbrief, dat de geheele wereld, Joden zoowel als heidenen, voor God 
verdoemelijk is, handelt hij hier van 's Heeren vrijmacht, om uit dien ver
dorven klomp, uit die massa damnata, den één ter zaligheid en den ander ten 
verderve te formeeren. Dat bleek ons reeds uit het ènlarjaa in vs. 13, hetwelk 
niet den mensch maar den zondaar tot object heeft. Dat is niet minder duide
lijk uit de woorden ÈXEEÏV en olxTetgEiv in vs. 15 en 16, die immers evenzeer den 
gevallen mens, den ellendige gelden. Een derde bewijs levert voorts vs. 18, 
waar het verharden nevens het ontfermen alweer niet anders zien kan dan op 
het menschelijk geslacht in zijn gevallen staat", a.w., 89. 
Wie Schilder leest, moet het opvallen, dat hij, ondanks zijn kritiek op het 
dilemma infra- en supralapsarisme, Heid. Cat. I l l , 455-480, sterk supralap-
sarisch spreekt. Juist door zijn evenwijdigheids-tekening van Gods eeuwige 
haat naast zijn eeuwige liefde, heeft hij, voorzover wij konden nagaan, meer
malen sterker supralapsarisch gesproken dan te voren in de gereformeerde 
theologie gebeurd was. 
Men denke allereerst aan Dordrecht. Kon in een infralapsarisch klimaat als 
daar heerste, zó over de verwerping gedacht worden als Schilder het gedaan 
heeft? Onophoudelijk spreken de Oordelen van de buitenlandse en binnen
landse afgevaardigden over Gods verwerpen in termen als: niet verkiezen, niet 
ontfermen, voorbijgaan, in de val en ellende laten. Acta ofte Handelinghen, 
ed. Canin, 1621 (kleinere uitgave), II, 13 v, 25 v, 46, 49, 55 v, 72, 84, 109, 
111; III , 10 V, 13 V, 41, 48, 55 v, 63, 68, 76, 87, 98, 113, 125. De verwerping 
heet t.o.v. de verkiezing negatief, a.w., II, 47, 63; III , 15, 43. Cf. K. Dijk, 
De strijd over infra- en supralapsarisme, 163. 
Vergelijk hiermee Schilders positieve beschrijving van Gods wil tot verwer
ping, waarin Gods toorn zijn eigen objecten schept. Hoe anders formuleren de 
theologen uit Groot-Brittannië het, wanneer zij van de uitverkorenen zeggen, 
dat God hen maakte zoals zij niet waren, namelijk vaten der barmhartigheid, 
doch dan van de verworpenen verklaren, dat God hen maakte, zoals zij reeds 
waren, vaten des toorns, a.w. II, 15. Van parallellie is geen sprake, ook niet 
bij Molinaeus, die rustig durft zeggen, dat de onboetvaardigheid in orde vóór 
de verwerping, doch het geloof na de verkiezing komt, a.w., I, 389. 
Eenzelfde beeld vertonen de Dordtse Leerregels. Zij zijn duidelijk infralapsa
risch gesteld, zoals alle gereformeerde confessies, H. Bavinck, a.w., II, 327. D.L. 
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I, 7 en 15 spreken over verwerping van de gevallen mens en dus zal van Gods 
toorn die zich van eeuwigheid objecten schept, niet gerept worden. Wat onze 
aandacht ook niet ontgaan kan: De Dordtse Leerregels roemen niet gelijkelijk 
in Gods verkiezen èn verwerpen; maar de verkiezing heeft duidelijk een 'prae', 
terwijl de verwerping als schaduw de verkiezing nog meer in het licht stelt. 
D.L. I, 15: "Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en 
prijst ons de Heilige Schrift allermeest daarmede aan, dat zij wijders getuigt, 
dat niet alle mensen zijn verkoren etc" . Wij kunnen daarom niet meegaan met 
C. Trimp, wanneer hij opmerkt, dat D.L. I, 15 hier beginnen "met vrolijke 
woorden te spreken van Gods adembenemend verwerpingsbesluit", Re f. 31, 
261. Er worden hier immers diepe woorden van dankbaarheid en lof op Gods 
verkiezing gesproken. "De lofzang op het Licht blijft, zij wordt verdiept, ver-
innigd, als óók de duisternis wordt gezien onder het souverein beslag van de 
wil des Heeren . . . De Dordtse Leerregels zijn er dus wel ver vandaan om 
zonder meer verkiezing en verwerping te parallelliseren; zeker, zij buigen voor 
de goede en souvereine wil van God in verkiezing en verwerping beide open
baar, maar zij weten er van, dat de Heere niet op dezelfde wijze de ondergang 
én de redding van zondaren wil. En als zij van de verwerping spreken, dan is 
het duidelijk met het doel om tot de lof van de verkiezende God teméér uit te 
drijven", J. Kamphuis, Verkenningen I, 212 v (curs. van ons). 
Niet op dezelfde wijze - non eodem modo. Dat hebben de Dordtse vaderen 
ook uitdrukkelijk vastgelegd in het Besluit achter de Leerregels, waarin zij 
onder meer afwijzen "dat God door het blote en loutere goeddunken van zijn 
wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der 
wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft; dat de 
verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, 
gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken" 
(Deum nudo puroque voluntatis arbitrio, absque omni illius peccati respectu, 
vel intuitu, maximam mundi partem ad aeternam damnationem praedestinasse 
et creasse: Eodem modo, quo electio est f ons et causa fidei ac bonorum operum, 
reprobationem esse causam infidelitatis et impietatis. 
Wij doen Schilder onrecht, wanneer wij de hier veroordeelde mening hem ten 
laste zouden leggen. Maar toch is de vraag gewettigd of Schilder aan het ge
vaar van het eodem modo ontkomen is en in dit opzicht "van al zulke wijzen 
van spreken zich onthouden (heeft), die de palen van den rechten zin der 
Heilige Schrift, ons voorgesteld, te buiten gaan", Besluit. Want met de leer van 
een eeuwige haat is het niet meer duidelijk waarom parallel aan de verkiezing 
zónder aanmerking van geloof geen verwerping zónder aanmerking van de 
zonde zal staan. "Deum odisse homines sine respectu peccati, sine meritis 
malorum operum, absolute, sola voluntate", luidt een der phrases duriores, 
K. Dijk, a.w., 188; H.Bavinck, a.w., II, 328. 
Dordrecht heeft voorzichtig gesproken. En ook wijs. Uit de vaststelling van het 
Besluit, die veel voeten in de aarde heeft gehad, blijkt duidelijk, dat de Dordtse 
vaderen het supralapsarisme niet hebben willen veroordelen, K. Dijk, a.w., 
187-205. Men kan ook te snel voorzichtig willen spreken en dan veel 'harde 
uitspraken' wegwerken, die de Heilige Schrift laat st^in. De Overijsselse af
gevaardigden hebben daarop tijdens de vaststelling van het Besluit gewezen: 
"Annon re Scriptura dieet Deum excaecare oculos hominum et obdurare corda 
eorum, ne videant oculis et sint intelligentes corde et sese convertant; Deum 
auferre a veracibus labium, a senibus prudentiam, mittere efficaciam erroris. 

299 



trahere homines in libidinis et immundas concupiscentias cordis, pignefacere 
corda, excutari Pharaonem, praecipere Simri ut maledicat Davidi, facere ut 
Absalom concubinas patris sui constupret, impium operatum esse ad diem mali, 
risurum in calamitate impiorum subsonnaturum quum advenerit quod ex-
pavescunt, mittere Spiritum mendacii ori omnium prophetarum Achabi, per-
vertisse corda Aegyptiorum, ut odio haberent Israelitas, errare fecisse Israelitas, 
impuluisse Davidem ut numeraret Israelem e t c . . . . Hoc ratione ipsam Scrip-
turam (quod cogitatu horridum est) a blasphemia non esset immunis", K. Dijk, 
a.w., 199 V. 
Zo ook L. Doekes, die enerzijds tegen J. Kamphuis opponeert wanneer deze 
met Schilder volhoudt, dat er een eeuwige haat in God is, maar daarnaast ook 
schrijft: "Aan de andere kant acht ik het niet minder bedenkelijk, wanneer . . . 
zo maar boudweg gezegd wordt: van een eeuwige haat in God jegens bepaalde 
personen is geen sprake. Wat wil men daarmee zeggen? Dat God Zich voor de 
grondlegging der wereld niet intensief heeft bezig gehouden met de toekom
stige revolutie van Satan, en met de goddeloosheid van de antichrist, en met 
heel de gruwelijke ontwikkeling der zonde in de wereldgeschiedenis? Wie dat 
beweert, geeft de voorstelling van een blinde God, of van een God Die Zich 
voorlopig slechts bezig houdt met het toekomstig lot van Zijn uitverkorenen. 
Beide gedachten doen tekort aan wat de Schrift ons ten aanzien van de levende 
God openbaart. Wij hebben geen recht om te zeggen, dat God in Zijn raad 
'neutraal' stond tegenover onze toekomstige daden. De Schrift veroorlooft ons 
niet, zo te denken en te spreken", Ref., 29, 349. 
Daarom te meer moet het opvallen, dat ook de strenge supralapsariërs geen 
eeuwige haat in God hebben geleerd. Wij denken aan Beza. Hij maakt, han
delend over Gods haat jegens Ezau, onderscheid tussen een praedestinatie tót 
haat en de haat zelf: Neque ex hoc (Rom 9, 13, J. D.) consequitur . . . invisum 
fuisse prius Esauum, quam natum, vel malum, quum Deus nihil nisi malum 
oderit. Aliud enim est, esse odio destinatum ab aeterno quia sic Deo visum est, 
quam secundum aeternae illius Praedestinationis exequutionem esse propter 
corruptionem et eius fructus Deo invisum. Nam odii Dei causam invenit 
(! J. D.) Deus in ipsis hominibus totam inhaerentem. Er zijn, zegt Beza, mensen 
die beweren: Si vasa misericordiae amantur, antequam boni quicquam fecerint, 
etiam vasa irae odio habentur, antequam mali quicquam fecerint. Atqui nemo 
nostrum sic unquam argumentatus est, Tractationes Theologicae, III, 419. 
Nooit heeft 'iemand onzer' blijkbaar beweerd wat Schilder later wèl zal po
neren. Cf. ook Calvijn, IV, 430, 4 {Inst III , 24, 17): dicitur ab aeterno Deus 
ordinasse quos amore complecti, in quos iram exercere velit. Beza wil blijven 
staan bij de destinatio odii futuri, evenals trouwens bij een destinatio amoris 
futuri, a.w., III , 419; I, 341 v. God heeft Ezau besloten te haten, odisse 
decrevi, I, 342. 
Schilder heeft op deze gedachte van Beza, waarin Gods haat geen oorzaak, 
maar effect van het verwerpingsbesluit is, scherpe kritiek geoefend, Heid. Cat. 
I l l , 463 vv. Nu kunnen hier weliswaar, juist vanwege het gebrekkige waarmee 
alle spreken over de volgorde in Gods besluiten en daden behept is, gemakke
lijk aanmerkingen gemaakt worden. Maar het is onjuist bij Beza c.s. van "over
moed" te spreken, zoals Schilder doet, a.w., I II , 465. Want de huivering om 
van een eeuwige haat in God te spreken, stempelt hen hier, ondanks al het 
schetsmatige in hun tekening van Gods besluiten, juist als voorzichtig. En 
liever is ons deze gebrekkige voorzichtigheid, die met veel inconsequenties 
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'blijft zitten', dan de krasse taal over Gods eeuwige haat, die ons in nog grotere 
moeite brengt. 
Overigens heeft een infralapsariër als Walaeus opgemerkt, dat omschrijvingen 
van Gods haat in Rom 9, 13 in de zin van 'tot rechtvaardige haat en toorn 
voorbeschikken' niet nodig zijn. Die dat doen, zijn "eenige Leeraers die boven 
den val gaen" en daarom "dese woorden int 9 Cap. tot den Romeynen soecken 
te versachten"! Maar, vervolgt Walaeus, "sulx en is niet noodich voor de gene 
die onder den val blijven, gelijc de Synodus Nationael ende onse Confessie 
doet", Opera II , 489. Volgens de infralapsariërs keert zich immers Gods haat 
tegen de (als) gevallen (gedachte) mensheid. 
Ook in Gomarus' Opera zal men tevergeefs zoeken naar de leer van Gods 
eeuwige haat of toorn. Daarom is Schilders beroep op deze theoloog om over 
Gods toorn niet als affect, maar als e/f eet te spreken (pag. 160) dubieus. Want 
Gomarus heeft het niet over toorn als effect van eeuwigheid, maar over toorn, 
die als effect-tot-straf (en dus in de tijd) zich onthult: Ira enim non affectum 
in Deo notat: sed effectum, seu justam poenam. Opera I, 402^, cf. 404^. Zie 
ook I, 83^, waar de toorn Gods als volgt omschreven wordt: justam de man-
dati sui violatoribus puniendis voluntatem designat. 
Bovendien spreken andere gereformeerden, b.v. Calvijn (o.a. I II , 218, 14; 
Inst I, 17, 13) en Trigland (Meditationes, 73: amor enim et odium affectiones 
sunt voluntatis, cf. ook a.w., 155) wèl van affecten, al worden deze dan duide
lijk afgegrensd tegen onbeheerste menselijke affecties (Calvijn, III, 218, 2: 
extra omnem perturbationis affectum; Trigland, a.w., 128: Deus autem nihil 
agat temere, ex inordinato affectu). Calvijn aarzelt niet te zeggen, dat de toom 
van God opgeroepen wordt. Impii qui voluntarie peccando iram Dei in se 
provocant, iam olim iusta quidem, sed incognita de causa, divinitus reprobati 
fuerint, CR 8, 342. Vgl. ook IV, 407, 1 (Inst III , 23, 12). 
Wij hebben verondersteld (p. IV, 18), dat niemand in de gereformeerde theo
logie zó sterk supralapsarisch geschreven heeft als Schilder dat meermalen 
deed. Zelfs H. Hoeksema laat, althans in zijn eerste geschriften, een ander ge
luid horen. Wie De Plaats der Verwerping 'm de Verkondiging des Evangelies 
leest, moet het opvallen hoe duidelijk Hoeksema een 'prae' aan de verkiezing 
toekent. De verkiezing heeft haar 'keerzijde' in de verwerping, a.w., 13. Het 
besluit van de verkiezing is in de voorverordinering het voornaamste, "niet al
leen zoo, dat de verkiezing positief en de verwerping negatief is, maar ook zoo, 
dat de verkiezing door de verwerping wordt gediend, en deze er is om de 
laatste", a.w., 14. De plaats der verwerping is zeker aan de verkiezing onder
geschikt, a.w., 14, 23. God heeft "niet op dezelfde wijze lust in de verdoemenis 
der verworpenen, als waarop Hij zich verlustigt in de zaligheid en heerlijkheid 
van Zijne verkoren kinderen", a.w. 17. De verwerping is de schaduwzijde 
van de verkiezing en daarom moet Gods liefde altijd hoofdzaak blijven, 
a.w., 21. 
Het is vreemd, dat Berkouwer in deze publicatie van Hoeksema een symmetrie 
constateert, die slechts 'even' doorbroken wordt. De Verkiezing Gods, 292 v. 
Over een eeuwige haat Gods wordt, in tegenstelling tot wat Berkouwer sugge
reert, in genoemde publicatie met geen woord gerept. Wel in volgende ge
schriften, b.v. Het Evangelie, 243 v; Dat Gods goedheid particulier is, 21. 
Maar men moet niet vanuit zijn latere geschriften Hoeksema's gedachten, die 
hierboven zijn vermeld, van hun kracht beroven. Hoogstens kan men zeggen, 
dat deze gedachten eenzaam verscholen liggen in een oeuvre met veel symme-
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trische uitspraken (o.a. over Gods eeuwige haat naast zijn eeuwige liefde), die 
terecht door Berkouwer bestreden worden. 
Bij de gereformeerde traditie, waarin over verkiezing en verwerping niet sym
metrisch wordt gesproken en het verkiezend handelen Gods duidelijk een 
'prae' ontvangt, sluiten wij ons aan. Cf. Bavinck, a.w., II, 358 vv. De be
lijdenis van Dordrecht heeft met deze asymmetrie de Schrift nagesproken. 
Want van Gen 3 tot Openb 22 is er strijd om de vervulling van Gods beloften. 
Ondanks bloed, vuur en tranen, ondanks de toorn Gods, die, reëel als hij is, 
geen apokatastasis-leer gedoogt, komt Christus tot zijn overwinning: het 
nieuwe Jeruzalem, badend in het licht. En buiten is het donker (Openb 21, 27; 
22, 15; Matth 8, 12 e.a.). Daarmee is onze blikrichting bepaald - de duisternis 
kan slechts het licht accentueren. 
Duidelijk komt dit ook uit in het reeds dikwijls door ons geciteerde Rom 9. 
God wil zijn toorn tonen en zijn kracht bekend maken, "jtt-ist om den rijkdom 
zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die 
Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid" (9, 23). Deze locus classicus voor de 
eeuwige verwerping drijft ons uit naar wat God in de historie beweegt - naar 
zijn opus proprium: het schenken van heil. "God straft, maar Hij doet het niet 
gaarne", hoorden we Calvijn zeggen (pag. 246) en hij sprak Klaagliederen 3, 
33 na. Cf. ook Ez 18, 23; 1 Tim 2, 4; 4, 10. Wij zullen zien, dat dit alles voor 
het vervolg van ons hoofdstuk consequenties meebrengt. 

§ 3. Breedheid van de praedestinatie. 

De praedestinatie, die besloten ligt in de raad van God, vraagt niet al
leen aandacht voor verkiezing en verwerping van personen als indivi
duen. Door en om Jezus Christus heeft God alle dingen weer met zich 
verzoend, hetzij wa t op de aarde, hetzij wa t in de hemelen is (Col 1); 
in H e m heeft God de wereld liefgehad (Joh 3, 16); in Hem als de tweede 
Adam Is de nieuwe mensheid begrepen (Rom 5). "Nie t een tuil van 
verkoren personen zal eens voor God geuren, m a a r de plante zelve der 
geredde menschheid zal eens voor God eeuwiglijk bloeien" (pag. 65). 
Kuypers oproep, gefundeerd in de belijdenis van deze alles omsluitende 
praedestinatie, om christen in de wereld te zijn, verdient onze instem
ming. Wij ontmoeten hier Kuyper in zijn kracht. 

Wij zullen de praedestinatie nimmer kunnen behandelen zonder over Christus 
te spreken. En dan niet om Hem óók nog te noemen, maar om op zijn eerste, 
centrale plaats te wijzen. Men leze Col 1, 15-20. Christus heet in dit gedeelte 
"de eerstgeborene der ganse schepping", jtpcoTÓToxog n&ar\(; HTIOECOS, niet om 
Hem "als eerste van alle schepselen aan te wijzen; immers volgt terstond, dat 
het gehele schepsel in Hem, door Hem en tot Hem is, vs. 16, zodat Hij Zelf 
daarvan geen deel vormt. Veeleer wil deze qualificatie Christus' praeëxistentie 
t.a.v. al het geschapene en daarmee dan ook zijn plaats boven al het geschape
ne tot uitdrukking brengen. Christus oefent daarover a.h.w. het eerstgeboorte-
recht uit", Herm. Ridderbos, Commentaar Colossenzen, 135. 
Er bestaat dus een zeer nauwe relatie tussen Christus en de schepping: Alle 
dingen zijn in Hem geschapen, èv aixtp èxTia*T| vs 16, waarbij èv (in locale zin 
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opgevat) ons zegt, dat "God de schepping in de gemeenschap en onder de be
schikking van Christus heeft gesteld met het ook op het door God daarmee 
gestelde doe l . . . Christus neemt in heel de schepping de eerste plaats in, omdat 
God als volgens eerstgeboorterecht alle schepsel onder zijn berusting en zeggen
schap heeft gesteld", a.w., 140. Alle dingen, ra n&yxa, hebben ook hun bestand 
in Christus, avvéazr\t<.EV vs 17, d.w.z. "niet alleen het enkele bestaan, maar ook 
het tezamen bestaan, het onderling verband van alle dingen (rust) in Christus", 
a.w., 142. Er zit stj-steem in; er is een organische samenhang, zou Kuyper 
zeggen. Deze samenhang openbaart zich niet alleen in de schepping, maar ook 
in de herschepping. Want dezelfde Christus, die in de schepping een allesbe
heersende plaats innam, is thans als hoofd van de gemeente, als de ngwróxonoi; 
uit de doden, wéér onder alles de eerste, êv naaiv aüxóg ngaxevtav, vs 17 en 18. 
Want alle dingen heeft God, in Christus woning makend, door diens bloed 
weer met zich verzoend, ajToxataXXdlai, gepacificeerd, waarin het niet alleen 
gaat, "zoals meestal, om de persoonlijke verhouding tussen God en de mensen 
. . . maar om de plaats en betekenis van Christus in het geheel van Gods schep
ping. Terwijl nu door de zonde de door God gestelde orde en verhoudingen 
verstoord waren . . . heeft God door Christus alles weer in de rechte verhou
ding tot Zichzelf gesteld", a.w., 147. Het is ook duidelijk, dat Paulus in deze 
pericoop schepping en herschepping in één perspectief ziet liggen: "Heel het 
werk van Christus in schepping en verlossing wordt hier als onderling vol
komen op elkaar aangelegd en met elkaar corresponderend onder één gezichts
punt gebracht, n.l. van dat van de kosmische heerlijkheid en macht van 
Christus", a.w., 136. 
Wij trekken enkele consequenties. 
In de eerste plaats raken wij het hart van Gods praedestinatie wanneer wij 
over Christus spreken. Want het gaat om Hèm. Alle dingen zijn niet alleen 
door Hem, maar ook tot Hem geschapen, ta navxa 8i' aixoC xal EI? aitov 
ïxTWJtai, vs 16. En het gaat om Hem in de praedestinatie (eiSóxTiaev, vs 19, en 
vooral Ef 1, 9 v). 
Ten tweede heeft de volgorde ons ook iets te zeggen: Christus, dan x& navxa, 
en dadrin zijn de mensen, in het bijzonder Christus' gemeente, vs 18 en 21 (xal 
inia<;) opgenomen. Het kosmische karakter van xa nAvta, hemel en aarde om
spannend, VS 16. 20, omsluit het persoonlijke element in de praedestinatie. 
Ten derde: wie de beide vorige consequenties samen overweegt, zal vrijmoedig 
Christus ook causa of fundamentitm electionis noemen. Want men behoeft 
waarlijk niet K. Barths thesen te volgen, om evenals hij kritisch te staan tegen
over de voorstelling van Christus als slechts primum medium electionis, ter 
executie van het besluit. Cf. Kirchliche Dogmatik II, 2, 119 vv. De Schrift 
kent namelijk beide voorstellingen. De Vader heeft de zijnen aan Christus ge
geven. Joh 6, 37. 39; 10, 29; 17, 6 vv; 18, 9, die de werken van zijn Vader 
volbrengt. Joh 5, 36. In zoverre kan Walaeus terecht schrijven en daarom tégen 
Barth verdedigd worden: Electi erant Patris, antequam Christi erant (geciteerd 
bij Barth, a.w., 120), en in zoverre valt ook de doorgaande lijn in de gerefor
meerde theologie, die over Christus als primum medium electionis en als execu
tor decreti spreekt, te verstaan. Maar wij mogen méér zeggen. O.a. Col 1 geeft 
ons het volste recht Christus ook als fundamentum electionis te zien. De electio 
is immers opgenomen in het grote verband van de kosmische verzoening, met 
een breedte als van Christus' scheppingswerk, waarin alles door en tót Hem is. 
Maar hoe zal dan het besluit der verzoening en daarin het decretum electionis 
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niet om Christus' wil, van eeuwigheid Gods geliefde Zoon, genomen zijn? 
Daarom mogen wij aan Christus de eer fundamentum electionis te zijn, als haar 
causa impulsiva et movens, niet onthouden. Het dilemma: non fundamentum 
salutis decreti, sed salutis decretae (geciteerd bij C. Trimp, Tot een levendige 
troost, 53) deugt niet. Christus is fundament niet alleen van het besloten heil, 
maar ook van het besluit zelf. Èn het decreet èn het gedecreteerde heil zijn 
immers gericht op de verzoening van zijn kosmos. 
Dit brede, kosmische aspect komt niet alleen in Col 1 en Ef 1 voor. 
Joh 3, 16 spreekt van de wereld, 6 xóofto;, die God liefgehad heeft; Matth 19, 
28 handelt over een na>.iYYEVEaia, die in het licht van Jes 65, 17; 66, 22; 
2 Petr 3, 13; Openb 21, 1. 5 een wedergeboorte van hemel en aarde omvat, 
F. W. Grosheide, Commentaar Mattheiis, 298. Alle macht is Christus ge
schonken, Matth 28, 18; 1 Cor 15, 27 v; Hebr 2, 8. Hij is koning der koningen 
en Heer der heren, Openb 19, 16; 11, 15. 
In dit alles omvattende werk van Christus heeft de verloste mens dus zijn 
plaats. Maar dan ook daarJM. Als het lichaam verbonden aan het hoofd 
Christus, Col 1, 18; 2, 19; 3, 15; Ef 1, 22 v; 2, 16, en als leden van hetzelfde 
lichaam verbonden aan elkander, Rom 12, 5; 1 Cor 12, 12 vv; Ef 4, 4, om 
zo samen te vormen de nieuwe mensheid onder de tweede Adam, Rom 5, 
12 vv; 1 Cor 15, 45 vv. De schare die niemand tellen kan, is immers vergaderd 
uit alle volk en stammen en natiën en talen, Openb 5, 9; 7, 9, als tè ;rt>.'?ieco[ia 
x&y èOvmv, Rom 11, 25. En deze nieuwe mensheid deelt, omdat zij één met 
Christus is, in zijn heerschappij over Ta nAvta, 6 xóajiog 1 Cor 3, 22; 10, 25 v; 
Ef 1, 20 vv e.a. De zonde van de mens was niet alleen katastrofaal voor de 
mensheid, maar ook de ganse schepping in al haar delen moest vanwege 
's mensen val zuchtend lijden. 2ijn straf werd de hare, zijn heerlijkheid zal ook 
haar van de vergankelijkheid bevrijden, Rom 8. Mensheid en schepping zijn 
vanaf het begin en voor altijd aan elkaar vastgeklonken. 
De christen staat niet afwijzend tegenover de wereld, want het is de wereld 
van Christus. Het strekt Kuyper tot eer, dat hij de samengang van 'alle dingen' 
in zijn praedestinatie-leer behandeld heeft. Men kan zeker bezwaar maken 
tegen de filosofische ballast, die met het woord 'organisme' meekomt (pag. 92), 
mits de schriftuurlijke kern van wat Kuyper betoogd heeft maar gewaardeerd 
wordt. Kritiek zullen we in de volgende paragraaf moeten oefenen; hier past 
alleen waardering voor de man, die de doperse mijding zo grondig bestreden 
en de roeping van de christen zo radicaal (geworteld in de praedestinatie) ver
dedigd heeft. 

§ 4. Speculatie in de ontluikings-gedachte. 

In de leer van de praedestinatie ontmoeten wij Kuyper in zijn kracht , 
maar ook in zijn zwakheid. De Heilige Schrift weet namelijk niets van 
een ontluiking van het totale scheppingsleven als zelfstandig motief in 
Gods praedestinatie naast de verwerkelijking van het koninkrijk der 
hemelen. In principe betekent deze speculatieve gedachte een seculari
sering van de praedestinatie, hoewel zij in feite, overeenkomstig de be
doeling van Kuyper (cf. kerk als organisme) nergens bij hem tot een 
ont-christelijking van de cultuur leidt. 

Kuyper heeft de roeping van de christen in deze wereld radicaal verdedigd, 
schreven wij aan het eind van onze vorige paragraaf. Radicaal, want geworteld 
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in de praedestinatie. Hij heeft de samenhang van 'alle dingen' en daarin plaats 
en roeping van de christen willen aangeven. Op deze samenhang kon Kuyper 
met een beroep op de Schrift terecht wijzen. 
Maar nu het vervolg. Waar staat in de Schrift, dat de ontluiking van het totale 
scheppingsleven een zelfstandig doel vormt nddst de verwerkelijking van het 
koninkrijk der hemelen? En waar heeft de Schrift aandacht voor de ont
vouwing van de mensheid in het scheppingsleven, die al de mogelijkheden 
van het ene beeld Gods naar zijn sociale zijde zal uitputten? Wij lezen wel van 
een nieuwe mensheid, waarvan Kuyper zegt (en daarover valt op grond van 
Openb 5, 9; 7, 9 te discussiëren), dat daarin het integrerend deel van de oude 
mensheid begrepen is (pag. 39). Maar waar krijgt in de Schrift de ontplooiing 
van de oude mensheid een dergelijke functie als Kuyper haar toedeelt? Ner
gens. Wij hebben hier duidelijk met de speculatieve Kuyper te maken. Van wie 
wij, omdat hij hier de bijbel als grondslag verlaat, afscheid moeten nemen. 
Al kost dat moeite! Want Kuypers wereldbeschouwing heeft veel bekoorlijks. 
Alles moest daarin een plaats krijgen. De drijfkracht van zijn geniale denken 
bracht Kuyper (bijna vanzelf! Denk aan "het leven onder de Kaffers in Afrika, 
en onder de Mongolen in China en Japan, en onder de Indianen bezuiden den 
Himmalaya e tc" , pag. 38) tot het construeren van een praedestinatie-leer, 
waarin naast het heilsoogmerk ook plaats moest zijn voor een sociaal-cultureel 
oogmerk: de ontluiking van het totale scheppingsleven. 
Hier spreekt niet alleen de geniale theoloog, maar ook de mens, die op de 
existentiële vraag, of het leven van honderden miljoenen vroeger en thans zin 
heeft (terwijl het buiten Christus geleefd wordt), een positief antwoord wil 
geven. Waarbij hij in dat antwoord niet wenst te volstaan met de opmerking, 
dat 'alles' ter ere van God is, maar deze ere Gods inhoudelijk wil bepalen, 
G.G. II, 639. Hier kunnen wij de oorzaak ervan vinden, dat Kuyper de ge
mene gratie scherp van de particuliere genade onderscheidt. Wanneer Kuyper 
van een 'geheel ander werk', een 'heel ander doel', 'twee scherp onderscheiden 
sferen' met een 'onloochenbaar grondverschil' spreekt (pag. 60), heeft dat niet 
met dopers dualisme te maken. Maar met zijn arendsblik heeft Kuyper het 
geheel willen overzien. Voor hem vraagt de zin van 'alles' (om het denken te 
kunnen bevredigen) naar méér kategorieën dan naar die van heil en onheil, 
verkiezing en verwerping alleen. Daarbij maakt Kuyper gebruik van filoso
fische gedachten uit zijn dagen. B.v. over de mensheid als organisme, waarin 
iedere mens zijn eigen noodzakelijke inbreng levert. Men leze Schleiermachers 
Reden üher die Religion, 2e hoofdstuk! "Jedes Individuum ist seinem inneren 
Wesen nach ein notwendiges Erganzungsstück zur vollkommnen Anschauung 
der Menschheit", a.w., 157. 
Wij moeten hier van Kuyper afscheid nemen, zeiden we. Want in deze cultuur-
filosofie en anthropologie wordt het terrein van de Schrift verlaten. De 'rijke' 
speculatie moeten wij inruilen voor de soberheid van de Heilige Schrift, die 
inderdaad de sluier niet verder oplicht dan met Spr 16, 4: "De HERE heeft 
alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs den goddeloze voor den dag des 
kwaads". De goddeloze voor de dag des kwaads - Valt er niet meer over de 
mensenmassa, die buiten het heil staat, te zeggen dan dit? Het antwoord op 
deze vraag behoudt God voor zich. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 
alle dingen. Dat is een belijdenis, nd de erkenning van Gods beschikkingen als 
ondoorgrondelijk en van Gods wegen als onnaspeurlijk, Rom 11, 36. 33. 
Wij menen te mogen stellen, dat Kuyper met zijn ontluikingsleer als zelfstandig 
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oogmerk, aan de praedestinatie een geseculariseerde gestalte heeft gegeven. 
Daarmee krijgt Rothuizen in zijn Kuyper-weergave nog geen gelijk. Wij 
kunnen alles handhaven wat wij tegen hem in het veld gebracht hebben (pag. 
98 vv). Ook hier zeggen we: uit het feit van het zelfstandig oogmerk der ont
luiking in de praedestinatie destilleert Kuyper geen opdracht (ook maar deels 
of ergens) tot ont-christelijking van de cultuur. Wij behoeven alleen maar te 
wijzen op zijn leer van de kerk als organisme (pag. 64 v). In hoofdstuk I ging 
het ons er om, wat Kuyper gewild heeft met zijn leer: secularisatie, ja of neen? 
Toen antwoordden wij: neen, en dat over heel de linie. Maar nu wordt de 
vraag urgent, of Kuyper, ondanks zijn eigen bedoelingen, met zijn geseculari
seerde praedestinatie-leer nog wel principieel verweer kan bieden tegen secu
larisatie-gedachten k la Rothuizen. Wij menen van niet. In het hart van 
Kuypers theologie hebben speculatieve gedachten een plaats gekregen. Wij 
zullen zien, dat ongelukken dan niet uit kunnen blijven. 

§ 5. Christus en het genadever hond. 

Met de terreinverdeling tussen Scheppings- en Verlossingsmiddelaar 
komt aan Christus' verlossingswerk niet die totalitaire plaats toe, die 
Col 1, Joh 1 en andere gedeelten ons beschrijven. Alles in deze wereld 
(ook de overheden, Rom 13) is ingeschakeld voor de arbeid van Christus. 
Alle genade, die de wereld ontvangt en ontvangen heeft, dankt zij aan 
Hem. Kuypers uitleg van Gen 9, Gen 2, 17 en Gen 3 kan daarom de 
onze niet zijn. 
Met het oog op Christus' alomvattende verlossing, waarin Hij beslag 
gelegd heeft op alle dingen, moeten wij ook kritiek oefenen op Schilders 
substraat-gedachte. Terecht kan gesteld worden, dat èn de continuering 
èn het materiaal in de continuering begrepen, vanuit het genadeverbond 
zeer bepaald gekwalificeerd zijn. 

Tegen de onderscheiding van Scheppings- en Verlossingsmiddelaar moeten wij 
ernstige bezwaren Inbrengen. Schilder heeft duidelijk aangetoond, dat de naam 
Scheppingsmiddelaar niet deugt, Heid. Cat. II, 87-103. Wij vermelden zijn 
voornaamste bezwaar, dat zich keert tegen de ontkrachting van de middelaars
naam zelf. "Wie n.l. als gereformeerde over de verhouding tusschen God en de 
wereld nadenkt, zal geen tegenstelling tusschen die twee kunnen of mogen 
aannemen, zooals de gnostiek het steeds gedaan heeft". Het is de troebele bron 
van de gnostiek, "waaruit al die ongereformeerde gedachten van een tegen
stelling tusschen God en wereld (ook afgezien van een lateren zondeval) zijn 
opgekomen, waaruit derhalve ook de gedachte van een tusschenpersoon of 
middelaar bij de schepping is ontsproten", a.w., 91. Zo vaak een middelaar 
optreedt, zijn er minstens twee partijen. "Maar waar is toch die 'andere partij', 
die tegenover God zou staan in de schepping? Ze is er niet; . . . als God de 
wereld schept, dan is de tweede partij, die der kreatuur, niet voorhanden; ze 
komt er eerst door Hem", a.w., 92. Zie ook Berkouwer, Werk van Christus, 
314 vv. 
Deze kritiek delen wij. Schilder spreekt hier ook zuiverder dan Calvijn (pag. 
221), die van de zondeloze mens opmerkt, dat hij, ook al was hij vrij van alle 
smet staande gebleven, toch in een te nederige staat geweest zou zijn dan dat 
hij het zonder middelaar zou kunnen stellen (Quanvis ab omni labe integer 
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stetisset homo, humilior tarnen erat eius conditio quam ut sine Mediatore ad 
Deum penetraret), III , 437, 23. {Inst II, 12, 1). Alle drie theologen spreken 
van de wel zondeloze, maar toch nog zwakke mens in het paradijs (voor 
Schilder: Heid. Cat. I, 325 over "het beeld van den labielen mensch, zwak, 
hoewel nog gezond; sterfelijk (ook geestelijk), hoewel nog levend"; voor 
Kuyper: G.G. I I , 198), doch dit brengt Schilder er o.i. terecht niet toe nu ook 
een Middelaar tussen God en mens als noodzakelijk te stellen. 
Maar daargelaten nog de onjuiste onderscheiding van Scheppings- en Verlos
singsmiddelaar, wij hebben onoverkomelijke bedenkingen tegen Kuypers ter
reinverdeling tussen wat tot het Scheppings- en wat tot het Verlossingsmidde
laarschap behoort: gemene gratie - particuliere genade; twee 'scherp onder
scheiden sferen' met daartussen een 'onloochenbaar grondverschil'; regering van 
Christus over de staten op het ene en over de kerk op het andere terrein, etc. 
Want heel deze indeling is een abstractie, die op een exegetische misslag berust. 
Immers: terwijl Kuyper ons voortdurend van het 'brede' scheppingswerk naar 
het veel 'engere' verlossingswerk voert, laat het Nieuwe Testament ons telkens 
de omgekeerde richting volgen. Het verzoeningswerk van Christus voert ons 
vanwege de breedheid ervan naar zijn alomvattend scheppingswerk. 
Voor Christus' praeëxistentie en scheppingsarbeid als Zoon van God heeft het 
N.T. oog vanuit zijn verzoeningswerk. Deze praeëxistentie bevestigt en be-
veiHgt de alomvattende verzoening. Wij verwijzen naar Ef 1; Col 1; Joh 1; 
Hebr 1, 2 v; 1 Cor 8, 6. Op al deze plaatsen is er geen geabstraheerde aandacht 
voor een 'Scheppingsmiddelaar', die zijn eigen scheppings-oogmerken heeft, 
maar voor Jezus Christus, de grote verzoener van 'alle dingen', Col 1, 20. Men 
kan zich in deze td jtóvxa geen machten denken, die aan Christus' heer
schappij onttrokken zouden zijn, omdat immers alles reeds voor en door de 
schepping onder zijn controle staat. Col 1, 16. 20. Zo ontsluit zich Christus' 
verzoening in haar volheid eerst door het zicht op zijn arbeid in de schepping 
als de eeuwige Logos, Joh 1, als de eerstgeborene der ganse schepping, Col 1. 
Cf. G. Kittel in ThWB IV, 134 over Joh 1: Hetgeen in de persoon van Jezus 
Christus op aarde geschied is, "wird in seinen ewigen Rahmen eingestellt, wird 
nach seinen Urgründen und Hintergründen gefragt, deren Strahlen an ihm 
sichtbar werden; aber die Hintergründe für sich allein, ohne dies geschehene 
und erfahrene Geschehen, sind niemals Gegenstand irgendwelcher Erörterung". 
Zie verder Herm. Ridderbos, Commentaar Colossenzen, 135 v, 138, 143, 
145 vv; O. Cullmann, Die Christologie des Neuen Testaments, 253-323. 
Deze zo voor de hand liggende richting voor de juiste exegese van de hier ge
noemde Schriftgedeelten heeft allerminst tot gevolg, dat wij de verklaring van 
Barth c.s. moeten aanvaarden, waarin een "onmiskenbare tendenz" ligt "om 
alle voortijdelijke aspecten van Joh 1 in een eigenaardig-soteriologische rich
ting om te buigen", Berkouwer, De algemene openbaring, 205. Verder betekent 
onze instemming met Kittel s.v. ^óyog, en met Cullmann niet, dat wij alle 
consequenties, die zij trekken, voor onze rekening nemen. Zo kunnen wij 
de exclusief-soteriologische exegese, waarin het feitelijk gaat om de relatie 
tussen Jezus van Nazareth en de schepping, niet aanvaarden. "Men kan wél 
zeggen, dat het in de proloog gaat om Jezus van Nazareth, maar daarin gaat 
het om deze Jezus van Nazareth, die het vleesgeworden Woord is, dat Woord, 
die Logos, die eeuwig bij God was en zélf God en in Wie het leven en het licht 
der mensen was en door wie alle dingen zijn gemaakt", Berkouwer, a.w., 207. 
Zo ook t.a.v. Col 1, 16: "Niemand, die deze woorden leest in hun verband, 
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zal op het denkbeeld kunnen komen, dat Paulus hier plotseling van het sote-
riologische (vers 13-14!) overspringt op ab»crakt-kosmologische beschouwin
gen. Integendeel: il wat hij hier zegt, staat met dit heil in verband, maar het 
staat er mee in verband als die werkelijkheid, die ons alleen door de Open
baring bekend is: alle dingen zijn door Hem geschapen", a.w., t.a.p. Hier 
wordt evenwichtig geëxegetiseerd. 
Wij kunnen zeggen: De Scylla van Kuyper met zijn vaak wèl geabstraheerde 
aandacht voor de Zoon Gods als Scheppingstmddela.a.r en de Charybdis van 
Barth c.s. met hun aandacht alléén voor Jezus van Nazareth-en-de-schepping, 
dienen te worden vermeden. Het soteriologische staat niet los van het kosmo
logische (zie § 3), maar het kosmologische mag ook nimmer geabstraheerd 
worden van het soteriologische. 
Daarom ook is het onmogelijk ergens te gaan scheiden tussen een regeren 'bij 
de gratie Gods' en 'bij de gratie van Christus', zoals Kuyper doet. Want naar 
Matth 28, 18 is alle macht, naaa egova'ia aan Christus in hemel en op aarde 
gegeven. Deze macht is soteriologisch gericht, zoals vs 19 duidelijk maakt: De 
totale élotiaia van Christus stelt zijn apostelen in staat het evangelie aan alle 
volken te brengen. "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen". 
Niet anders leren Rom 13; 1 Tim 2, 1-6 en Philipp 2, 10. 11. Men kan Rom 13 
toch niet lichten uit het raam van het evangelie van Christus waarover Paulus 
in zijn brief aan de Romeinen handelt. Wanneer hij „het vraagstuk van gezag 
en gehoorzaamheid stelt, dan is dat alleen maar vanuit het verlossingswerk in 
Christus Jezus. Dan staat voor hem ook de overheid in het geheel van deze 
bizondere genade", B. Holwerda, De crisis van het gezag, 7. De overheden zijn 
XeiTouevol #eoö, Rom 13, 6, en in het licht van 1 Tim 2 kan Holwerda 
schrijven: "Welke God is dat? Paulus zegt: bidt voor koningen en allen die in 
hoogheid zijn, want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker. 
Daar is maar één God, die wil dat alle menschen zalig worden en tot kennis 
der waarheid komen, daar is ook maar één Middelaar Gods en der menschen, 
de mensch Jezus Christus. Paulus fundeert dus het gebed voor de overheid in 
het eerste gebod: daar is maar één God, de God der gansche aarde. En dat is 
maar niet de God van schepping en voorzienigheid, dat is God de Zaligmaker, 
de God die in zijn souvereine verlossingswil de zaligheid der wereld zoekt; en 
die die verlossing werkt in Christus Jezus, den eenigen Middelaar . . . En in het 
groote plan der verlossing heeft nu ook alle overheid haar eigen beperkte 
taak", a.w., 8. 
De overheden zijn liturgen van Christus. Met abdicatie van de Vader (pag. 57) 
heeft dit niets te maken. Is Jezus de Zoon van God "so ist auch die ihm ge-
gebene VoUmacht nicht als beschrankte Beauftragung zu denken, sondern als 
Verwaltung in freier Willenseinheit mit dem Vater zu verstehen", W. Foerster 
in ThWB II, 565. 
Van een christologische fundering van de staat willen wij niet spreken. Aan 
Jezus Christus is de macht, die Hij thans bezit, gegeven, Matth 28, 18. "Men 
kan tenvoUe verantwoord met onze confessie zeggen, dat God de overheid 
heeft ingesteld, en tegelijk door de hemelvaart van Christus de specifieke relatie 
tussen Christus en de overheid naar voren zien komen", Berkouwer, De Voor
zienigheid Gods, 135. Cf. a.w., 136 vv voor de gevaren van de christologische 
fundering. 
Wanneer nu heel de kosmos aan Christus onderworpen is, nadat Hij door het 
bloed zijns kruises vrede gemaakt heeft. Col 1, 20, dan heeft de wereld alle 
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genade, die haar toevloeit te danken aan Hem. Niet alleen nd, maar ook vóór 
zijn hemelvaart. Wie in de eenheid van de Schriften gelooft, aanvaardt immers, 
dat heel de heilshistorie in al haar fasen door het (nog niet) vleesgeworden 
Woord beheerst wordt, Luc 24, 27; 1 Petr 1, 10 vv. De fasen in deze geschiede
nis zijn fasen van het gewd^everbond, dat de eeuwen vanaf het paradijs via 
Noach - Abraham — Christus' komst tot aan zijn wederkomst omspant. 
Alle abstractie moet hier geweerd worden. 2o ten aanzien van het noachietisch 
verbond. Men kan dit toch onmogelijk uit het genadeverbond lichten, zoals 
Kuyper doet (pag. 16) en van de inhoud van dit verbond zeggen, dat het "ziet 
op de tijdelijke en niet op de eeuwige goederen", en dat "de eigenlijke belofte 
van het Noachietisch Verbond niet verder strekt, dan om het resultaat der 
eerste Schepping nogmaals vast te zetten, en den gewonen loop der natuur te 
verzekeren", G.G. I, 26. 
Wij vergeten niet, dat Kuyper op dezelfde bladzijde uitdrukkelijk het verband 
met Christus en zijn volk legt (het spreekt vanzelf, "dat het doel van deze 
genadedaad Gods niet in de verlorenen kan, maar in de verkorenen moet 
liggen, en alzoo te zoeken is in Christus, in zijn volk en zijn toekomst"), doch 
typerend is de wijze waarop Kuyper deze overgang onder woorden brengt: 
"Aan de geestelijke beteekenis van het Noachietisch Verbond komt ge dan eerst 
toe, als ge afziet van zijn inhoud etc." (curs. van ons). Hoe kunnen wij met 
Joh 1 en Col 1 voor ogen pas later toekomen aan Christus, en van Hem afzien 
voor de bepaling van de inhoud van het noachietisch verbond? Het zou de 
omgekeerde wereld zijn (zie boven). 
Kuypers argumenten om van het noachietisch verbond een verbond van 
gemene gratie te maken, overtuigen dan ook allerminst (pag. 16 vv). Waarom 
kan dit verbond niet particulier zijn wanneer alle levende ziel en de gehele 
aarde er in betrokken worden? Is dan Christus' verzoening, waarin 'alle dingen' 
betrokken zijn naar Col 1 óók niet particulier? Het genadeverbond "was uni
verseel, zocht de mensheid, als de saamvergadering aller waarachtig levenden. 
En aan de arbeid van die saamvergadering nu maakt God in het natuurver
bond alles ondergeschikt", K. Schilder, Wat is de hemelf, 187. Noach staat 
hier "binnen het raam der ééne verbondsgeschiedenis, waarbinnen als altijd 
héél de schepping is betrokken geweest. De openbaring hier aan Noach is daar
om evenzeer de ontsluiting van den raad Gods in den Heere Christus. Een 
andere ontsluiting kennen wij immers niet!", G. van Dooren, in Geschiedenis 
der Godsopenbaring I, 225. 
Ook het gebruik van de naam God in plaats van HERE kan Kuyper niet als 
argument aanvoeren. Het gebruik van deze namen wisselt, zonder dat duidelijk 
een bijzondere betrekking in de naam HERE tot uitdrukking komt. Waarom 
b.v. dan HERE in Gen 4, 3 en 6, 5, en God in Gen 5, 22 en 6, 13? Hoe Kuyper 
met zijn redenering (pag. 16) de tekst naar zijn hand zet, kan ook blijken uit 
wat hij G.G. I, 498 v schrijft. Hij verbindt dan Ps 46, 6, waar de naam God 
gebruikt wordt en (in verband met Jeruzalem) HERE te verwachten viel, met 
Ps 93 waar van HERE gesproken wordt, terwijl het gebruik van de naam God 
voor de hand zou liggen. Oplossing: "Een schijnbare tegenstrijdigheid, hieruit 
te verklaren, dat steeds in de Heilige Schrift op het nauwe verband wordt 
gewezen, waarin de gemeene gratie tot de particuliere genade staat", a.w., 499. 
Deze 'oplossing' zal wel niemand overtuigen. 
Veel (ook veel goeds) van wat Kuyper over het noachietisch verbond zegt, 
kunnen we verder laten rusten. Op één punt willen wij nog wijzen. Volgens 
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Kuyper is het verbod om rauw vlees te eten mèt het nog warme bloed tegen 
verdierlijking van het menselijk leven gericht (pag. 17). Een andere exegese 
komt ons waarschijnlijker voor: "Vom Opfertier dient das Blut, der Lebens-
trager, Gott gegenüber als Sühnmittel Lv 17, 11. Daher das allgemeine Verbot 
des Blutgenusses Lv 17, 10. 14; 7, 26 f; 3, 17; Dt 12, 23; Gn 9, 4", J. Behm in 
ThWB I, 172. Zie ook C. Vonk, De Voorzeide Leer I b, 46; W. H. Gispen, 
Commentaar Leviticus, 258. Deze opvatting versterkt onze verklaring van het 
noachietisch verbond als verbond van particuliere genade. 
Ook Kuypers exegese van Gen 2, 17 en Gen 3 (pag. 21 vv) kunnen wij op 
grond van het bovenstaande niet aanvaarden. We laten de vraag of de con
tinuering van het leven, Gen 2, 17, en de bescherming van dat leven, Gen 3, 
als genade mogen worden bestempeld, hier nog rusten. Indien hier van genade 
sprake is, dan is ook deze genade te danken aan Jezus Christus. 
Schilder heeft op Kuypers uitleg van het noachietisch verbond kritiek ge
leverd, waarmee wij grotendeels kunnen instemmen. Vooral zijn bestrijding van 
het dilemma particulier óf universeel nemen wij gaarne over (pag. 138 v). Ook 
in de exegese van Gen 6, 5 en 8, 21 volgt hij terecht Kuyper niet, hoewel de 
verklaring van Aalders, door Schilder overgenomen (pag. 140) ons ook niet 
kan bevredigen. Cf. J. P. Lettinga, Ref. 32, 232, die op goede gronden de 
volgende vertaling van Gen 8, 21 voorstaat: "Ik zal de aardbodem niet weer 
vervloeken om de mens, ook al (ki) is het voortbrengsel van 's mensen hart 
boos van zijn jeugd aan". Terecht stelt Lettinga, dat daarmee "de moeilijk
heden voor exegeten en dogmatici zomaar" wegvallen. Cf. Th. C. Vriezen, 
Einige Notizen zur Übersetzung des Bmdeswortes kt, in: Von Ugarit nach 
Qumran (Beiheft zur ZAW 77), 266-273. 
Maar wij hadden ook reeds onze vragen aan het adres van Schilder (pag. 139). 
Zij raakten het punt van Schilders substraat-gedachte. Schilder aanvaardt 
het noachietisch verbond als een fase van het genadeverbond. Maar hij maakt 
in het noachietisch verbond een onderscheiding van genade en substraat: 
"Noach's foederaal medeweter-Gods zijn, dat is . . . de genade, de zeer parti
culiere. Maar het gewetene zélf, de gegarandeerde projecten der goddelijke 
voorzienigheid, die zijn geen genade; doch substraat voor zegen en voor 
vloek". Schilder spreekt van het "verbond der retardatie en der providentieel 
geleide evenwichtsstructuren" als substraat "voor die andere verbondsgeschie
denis, waarin de mensch Gods gunstgenoot mag heeten". Met andere woorden: 
het eigenlijke genadeverbond met Noach wordt omsloten door het veel bredere 
verbond der retardatie, dat twee doeleinden heeft: bediening van genade èn 
oordeel. 
Het komt ons voor, dat Schilder hier abstraheert. In het ene noachietisch ver
bond maakt hij een distinctie, die de kwalificering van dit verbond in z'n 
totaliteit als gena^everbond dubieus moet maken. Om dit scherper voor ogen 
te krijgen, leggen we naast de hierboven geciteerde passages uit de Heidel-
bergsche Catechismus het volgende citaat uit Wat is de hemelf, geschreven in 
Schilders tweede periode: Het noachietisch verbond was "universeel, zocht de 
mensheid, als de saamvergadering aller waarachtig levenden. En aan de arbeid 
van die saamvergadering nu maakt God in het natuurverbond alles onderge
schikt; heel de 'natuur' wordt in de wasdom, de opbouw van Gods ontworpen 
nieuw-Jeruzalem betrokken. 2e wordt de werkvloer Gods, opdat Hij zijn 
kerk-vloer eens zou kunnen leggen (pag. 195; a.w., 187 v. Curs. van ons). 
Hier wordt duidelijk heel de inhoud van het verbond naar zijn iei/s-aspect 

310 



getypeerd. Een 'eenzijdigheid' (genadeveThond), die geheel naar de Schrift is. 
Joh 1 immers spreekt van het Woord, dat leven en licht brengt; en Col 1 van 
de eerstgeborene der schepping, die vrede gemaakt heeft. Aan de realiteit van 
Christus' oordelen doet dit niets af. Integendeel. Zijn zegenen versterkt de 
kracht van zijn vloeken. Om het met Schilder te zeggen: het verbond strandt 
niet op de hel, doch handhaaft zich daarin, a.w., 176. De verachting van de 
genade roept immers het oordeel óp. Werhondswraak komt als bezoldiging van 
de yerhondsbraak, a.w., t.a.p. Maar dan ook in die volgorde! De vloek over 
Cham komt binnen het genadeverbond; de mens staat schuldig omdat hij het 
licht zal hebben veracht. Joh 1; Rom 1. 
Dit is geen 'eenzijdigheid', die naar een algemene verzoening tendeert. Wanneer 
Col 1, 20 zegt, dat 'alle dingen' verzoend worden, moeten we denken "aan het 
herstel van de rechte verhouding tot God, hetzij in gewilligheid, hetzij door 
onderwerping", Herm. Ridderbos, Commentaar Colossenzen, 149 (curs. van 
ons). En wanneer in hetzelfde vers van 'vrede-maken' sprake is, wordt "een 
toestand van vrede bedoeld, die een alomvattend, eschatologisch karakter 
draagt, en mede bestaat in de onderwerping van de Code- en mensen-vijandige 
machten, vgl. bijv. Rom. 16 :20 ("de God des vredes zal de Satan verplet
teren")", a.w., t.a.p. 
Hemel en hel staan niet zo in evenwicht als we in § 2 bij Schilder gezien 
hebben. Daarom kunnen we beter de substraat-gedachte (cf. ook pag. 136) 
laten varen en de 'eenzijdige' typering van Christus' totale, genadige, verlos
sende arbeid handhaven. Het oordeel, de vloek en de hel volgen als verachting 
van deze genade. "De schuld is Christus-verwerping. Zoo treedt Christus op 
als Heiland-Verlosser en als Heiland-Wreker. In beide functies is het konsti-
tutieve element: Zijn evangelisch verlossingswerk, dat nimmer quantité négli-
geable wezen wil" (pag. 171). Dit citaat uit Christus en cultuur, waarin o.i. 
het evenwicht terecht verbroken is (konstitutief is Christus' verlossingsvftr^\), 
legt dynamiet onder de substraat-gedachte van dezelfde Schilder. Wat scheidt 
hem hier van Calvijn met diens opus proprium (pag. 245 v)? 
Wij noemden Schilders tekening van het noachietisch verbond in de Heid. Cat. 
abstraherend. De "gegarandeerde projecten der goddelijke voorzienigheid" in 
dit verbond werden substraat genoemd. Wij stellen daartegenover, dat alle 
dingen, opgenomen in of dienstbaar aan het gewac/everbond, vanuit dit ver
bond dan ook zeer bepaald gekwalificeerd zijn: genacie-materiaal. "Christus 
heeft door Zijn bloed de wereld gekocht. Daarom is al, wat daarin is, van Hem 
en van Zijn geloovigen. De aarde is immers des HEEREN, dat is van den God 
des verbonds in Christus, de wereld en die daarin wonen (Ps. 24 : 1). En alles, 
zoowel tegenwoordige als toekomende dingen, is uwe, zegt Paulus, doch gij 
zijt van Christus, en Christus is Gods (1 Cor. 3 : 22, 23). Wat de ongeloovigen 
op hun manier gebruiken en hun eigen leven, ontstelen ze aan den Christus", 
S. G. de Graaf, Christus en de wereld, 100, die daarom van "een zekere ge
meenschappelijke, neutrale werkvloer voor geloovigen en ongeloovigen en ge
meenschappelijk materiaal", dat nog niet gekwalificeerd is, niet wil weten, 
a.w., 99. Stelen - dat doen de ongelovigen. Zij misbruiken het materiaal waar
op Christus beslag gelegd heeft. 
Over de betekenis van het verbond voor de bestraffing van en het oordeel over 
de ongelovigen heeft Schilder behartigenswaardige dingen geschreven. Wij 
denken aan Wat is de heU, 194 vv. Daarin zegt hij, dat "de gereformeerde 
verbonds-xheoXo^it de onmisbare onderbouw van alle leer-over-de-hel" is, a.w.. 
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194. Hel, dood en straf worden op verbondsterrein verkondigd en worden 
"slechts als oordeel gebracht over verbonds-brekers als zoodanig. En de 'oeco-
nomie' van het genade-werboad kan nu dit verband tusschen verbond en ver
stooting slechts met nóg meer scherpte stellen", a.w., 195. Men kan over straf 
niet los van genade spreken; het 'neen' van voor de val verwierp de Schepper, 
terwijl het 'neen' van na de val de Herschepper verwerpt, a.w., 29, 54. De 
mensen zullen geoordeeld worden naar de maatstaf van het licht en de genade, 
die een ieder aangeboden zijn, a.w., 110. Wij kunnen hiermee van harte in
stemmen. Maar Schilder laat in dit boek (3e druk 1932) zijn beschouwingen 
dan ook niet beheersen door wat hij later over Gods evenwichtig handelen in 
zegen en vloek, hemel en hel zal schrijven. Hij wil teruggaan 'naar het begin', 
maar het frappeert ons, dat dit begin na Gen 1, 31 komt te liggen: God zag al 
wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. "De hel was er nog niet, toen 
God, de opperste architect. Zijn eigen rijkdom vóór zich treden liet, in het 
aanschouwen . . . van het werk van Zijne handen", a.w., 43. De hel onderstelt 
de zonde; zij kan niet even oud zijn als de hemel, a.w., 43, 46. In latere tijd 
zal Schilder 'nog verder terug' gaan. Maar dan domineert (althans in zijn be
strijding van de gemene gratie) een uitgebouwde parallellie tussen hemel en hel 
dermate, dat o.i. de zuiver geschetste samenhang tussen verbond en hel uit 
Wat is de helf niet meer voldoende tot zijn recht kan komen. 

§ 6. Gemene gratie bij Kuyper - verkeerd gericht. 

De vraag nog niet behandelend of er van genade in algemener zin ge
sproken kan worden, kunnen wij wel reeds de stelling verdedigen, dat 
Kuypers leer van de gemene gratie onaanvaardbaar is, omdat deze ge
nade door hem niet op het heil en op de kennis van God, doch op de 
cultuur gericht wordt . De exegese, die Kuyper van Joh 1 en van Rom 1 
geeft, is daarom onhoudbaar. Wij mogen het in Calvijn prijzen, dat bij 
hem genade in algemener zin wèl juist gericht is. H e t invitatie-motief en 
het kritisch motief maken dit voldoende duidelijk. 

De Proloog van Johannes is in de vorige paragraaf reeds ter sprake gekomen. 
Feitelijk is het belangrijkste in verband met ons onderwerp reeds gezegd: Voor 
Christus' praeëxistentie en zijn scheppingswerk als Logos heeft het Nieuwe 
Testament oog vanuit zijn verzoeningswerk. Wij krijgen geen kosmologie naast 
een soteriologie. De universele aspecten zijn gericht op het heil in Christus, ook 
in Joh 1. Dat heeft consequenties. Wij denken daarbij vooral aan de betekenis 
van de woorden 'leven' (?UTI) en 'licht' (tpüg) in de Proloog. Men kan deze 
woorden alleen maar juist verstaan aan de hand van Christus' eigen exegese, 
die het evangelie van Johannes ons verderop duidelijk geeft. 
Wat is dat leven? Of (daarmee promiscue gebruikt, cf. 6, 47. 48. 53. 54; 11, 25. 
26; 20, 31) "eeuwig leven"? Naar de woorden van Christus zelf: "Dit nu is 
het eeuwige leven, dat zij U kermen, den enigen waarachtigen God, en Jezus 
Christus, dien Gij gezonden hebt", 17, 3. Dit leven heeft dus duidelijk een 
theo-logische en soterio-logische inhoud. Cf. ook 3, 15 v. 36; 5, 24; 6, 27-58; 
8, 12; 10, 28; 11, 25; 12, 25. 50; 14, 6; 20, 31. Daarom heeft men dit leven 
niet zonder geloof, 3, 15 v. 36; 5, 24; 6, 35. 40. 47, etc. Cf. Bultmann in ThWB 
II, 871 vv. 
En wat bedoelt Johannes, wanneer hij 1, 4 vv van licht spreekt? Het is het 
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licht, dat heil brengt, omdat niemand meer in de duisternis behoeft te wan
delen, 9, 15; 12, 35 v. 46, en omdat het aan de mens het leven onthult, 8, 12. 
Ook het licht heeft men niet zonder geloof, 1, 7; 12, 36. Hoe zou dit ook 
kunnen wanneer Jezus Christus zelf de inhoud van leven en licht genoemd 
wordt? Hij is het leven, 5, 26; 11, 25; 14, 6, en Hij is het licht, 3, 19; 8, 12; 
9, 5; 12, 35. 46. 
Gewapend met deze kennis kunnen wij de uitleg van Kuyper niet accepteren. 
Want leven en licht omschrijft hij veel te algemeen: De mens "leeft door het 
eeuwige Woord. Het eeuwige Woord dat hem bestaan doet, is zijn leven. En 
dat leven verheldert in zijn bewustzijn tot licht. Tot alzijdig licht. Licht in het 
verstand, licht in zijn wilskeuze, licht in zijn gemeenschapsleven, licht in zijn 
zedelijk bestaan, licht in zijn kunst en wetenschap, licht in het oog der ziel, 
waarmee hij zijn God ziet" (pag. 25). Kenmerkend voor Kuyper is hier het 
achteraankomen van het licht 'waarmee hij zijn God ziet'. 
Nog duidelijker scheiden onze wegen wanneer Kuyper bij vs 9, in navolging 
van de Kanttekenaren (en ook van Calvijn) over het licht als rede-licht spreekt 
(pag. 26). Want zo wordt toch feitelijk de openbaring van het licht in de duis
ternis tot een habitus van de duisternis: De mensen, die, naar het evangelie, 
als 'duisternis' het licht hdten, 3, 19. 20; cf. 1, 5; 11, 9 v, zouden naar de uitleg 
van Kuyper e.a. het (rede-)licht hébben. Heel de kwestie van het redelicht en 
wat er verder nog aan 'goeds' in de wereld is, valt buiten het thema van Joh 1. 
Van de 'wereld' valt slechts te zeggen, dat zij in duisternis, in blindheid, 9, 
39-41; 12, 40; 1 Joh 2, 11, in leugen verkeert, 8, 43-45; 1 Joh 2, 21 v. 
Onze kritiek op Kuyper geldt gedeeltelijk ook de uitleg van Greijdanus-
Schilder, die het licht van Joh 1, 5 omschrijven als "het licht van allerlei gaven 
en goederen en kennis, van wat genieting en hulp verschaft, van wat de mensch 
op aarde nog aan vrijheid, ontwikkeling mag deelachtig worden" (pag. 141). 
Ook hier ontbreekt elke vermelding van het licht als heil, dat door de duis
ternis gehaat wordt. De algemeenheid van Greijdanus' definitie vervaagt het 
bijzondere van de pericoop: Het gaat in de Proloog immers om licht óf 
duisternis, om eeuwig leven óf eeuwige dood. Dan gaat het in het licht uit 
Joh 1, 5 ook om méér dan om wat de mens op aarde 'nog aan vrijheid, ont
wikkeling mag deelachtig worden'. Gelukkig laat Greijdanus bij vs 9 een veel 
sterker geluid horen. Daar spreekt hij van het waarachtig licht als van de 
"door God toegezegden Heiland, die zijn heilswerk reeds ook in den tijd vóór 
de vleeschwording" met name onder Israël en vandaar uitstralend naar de 
volken rondom, verricht (pag. 142). 
Wij kunnen de vraag laten rusten of Greijdanus gelijk heeft door 'komende in 
de wereld' met 'het waarachtige licht' te verbinden (o.i. terecht), en door 
éexó|AEvov el? TÓv xoajiov reeds vanaf de moederbelofte in Gen 3, 15 te nemen 
(o.i. te gekunsteld). Dankbaar echter constateren wij, dat hier het licht op het 
heil gericht is: "wat God aan Israël schonk en werkte, riep ook andere volken 
op, om zich naar Israël te wenden, en Israels God te erkennen" (pag. 142). 
Deze richting van 'leven' en 'licht' ontbreekt in Kuypers exegese van Joh 1, 
1-10. Zijn gemene gratie zoekt dan ook iets anders. Zij vraagt immers niet naar 
de herschepping, doch naar de schepping en daarmee naar de cultuur. Echter, 
de pijler van de Proloog blijkt, evenmin als die van het noachietisch verbond, 
draagkracht voor Kuypers cultuurvormende gemene gratie te bezitten. 
Hoe te denken over het exegetisch bewijsmateriaal voor de gemene gratie, dat 
Kuyper in Ram 1 en 2 meent te vinden? Het merkwaardige feit doet zich voor. 
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dat dit Schriftgedeelte ook in Kuypers eigen ogen onmogelijk een sterke pijler 
geweest kan zijn. Immers hoe gaat Kuyper te werk? Eerst puurt hij uit Rom 1 
en 2 alle gegevens die kunnen bewijzen, dat deze wereld niet tot een hel ge
worden is. Er is nog kennis van God, kennis van het recht, werking van de 
consciëntie en een handelen overeenkomstig de wet bij de heidenen (pag. 26 v). 
Daarna vertelt Kuyper ons, dat 'de vonkskens gedoofd' worden, G.G. I, 415 vv. 
In schrille kleuren weet hij ons voor te tekenen hoezeer de gemene gratie kan 
inkrimpen, I, 415, 421 vv, hoe zij misbruikt wordt, I, 449 v, en hoe de onge
rechtigheid in haar meest verfijnde vorm onder de antichrist zal uitkomen, 
I, 447 V. 
Men zou verwachten, dat nu elk loflied op de gemene gratie, onder de druk 
van Rom 1 en 2, 2 Thess 2, Openb 18, gaat verstommen. Maar juist wanneer 
de kaars dreigt uit te gaan, komt Kuyper met zijn onderscheiding tussen de 
zedelijk-godsdienstige en de verstandelijk-artistische werking van de gemene 
gratie, I, 421, 427, 456. Een geestelijke vrucht wordt uit de natuurlijke Gods
kennis niet geboren, I, 415, maar het "overgeven der volkeren, in verkeerden 
zin" (Rom 1, 28) slaat uitsluitend "op het zich onttrekken van de gemeene 
gratie aan de volkeren op godsdienstig en zedelijk gebied. Op dit terrein gaf 
God de volkeren over in een verkeerden zin, en op dat terrein alleen, onderwijl 
zijn gemeene gratie op allerlei ander gebied wellicht nooit zoo sterk als destijds 
had uitgeblonken", I, 421. Het bewijs voor deze blinkende gemene gratie? "De 
inhoud van Rom. 1 bevestigt dit. Immers waar Paulus de heillooze gevolgen 
van dit overgeven der volkeren, d.i. van deze terugtrekking van de gemeene 
gratie, in bijzonderheden teekent, wijst hij ons uitsluitend op verschijnselen van 
zedelijk bederf", I, 421. Cf. Rom 1, 24-32. Met andere woorden, Kuyper ont
leent het schriftuurlijk bewijs voor deze bloeiende tak van de gemene gratie 
enkel en alleen aan een argumentum e silentio! 
Daarmee is ons ook de draad voor de juiste bestrijding van Kuyper in handen 
gegeven. Want het zwijgen van de Schrift pleit niet vóór, doch tégen Kuyper. 
De bijbel heeft namelijk nergens zelfstandig aandacht voor de cultuur van de 
wereld. Alles wat naar Rom 1 en 2 pro de wereld gezegd kan worden, dient 
om haar anti (tegen God) des te scherper te doen uitkomen. God gaf in zijn 
algemene openbaring kennis van zichzelf, maar de mens heeft deze waarheid 
in ongerechtigheid ten onder gehouden, Rom 1, 18 vv. Aan Paulus' ver
nietigend requisitoir van Rom 3, 9-20 is al het voorafgaande ondergeschikt. 
Daarom maakt ieder, die uit deze hoofdstukken tóch nog een progressieve ver
standelijk-artistische werking van de gemene gratie weet te pellen, zich schul
dig aan een gevaarlijke abstractie. Zo gemakkelijk immers wordt de richting 
van deze hoofdstukken (er is niemand, die God ernstig zoekt, 3, 11) omge
bogen in een culturele — er wordt in de wereld nog zoveel gepresteerd, en de 
'lieden der wereld' vallen ons zo dikwijls mee, G.G. II, 21. 
Schilders uitleg van Rom 1 en 2 betekent in meer dan een opzicht voor ons 
winst. Hij laat 1, 20 ("opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn") ook 
werkelijk fungeren en geeft op de traditionele exegese van 2, 14. 15 (ook tegen
over Calvijn) vele behartigenswaardige correcties (pag. 142 vv). Van capita 
communissima, de mens ingeschapen, rept Paulus inderdaad niet. Voor de on
mogelijkheid van een natuurlijke theologie heeft reeds Calvijn oog gehad 
(pag. 228 vv). Een dergelijke theologie is een hersenschim wanneer we be
denken hoe Gods openbaring in de schepping ten onder gehouden wordt, 
1, 18. 
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Toch roept ook Schilders exegese vragen op. De vraag of in verband met 
Rom 1,19 van 'genade* gesproken mag worden, behandelen wij in de volgende 
paragraaf. Thans letten wij op twee andere zaken. In de eerste plaats is het 
verschil tussen noielv en ngAaaeiv, zoals Schilder en Greijdanus het poneren, 
o.i. dubieus (pag. 145 v). Wanneer wij lezen wat C. Maurer over beide 
woorden in ThWB VI, 635 vv schrijft, krijgen we een geheel andere uitleg: 
Tegenover de "farblose Vokabel" ngacoew, a.w., 635, staat het veel meer be-
lijnde itoielv. "So besitzt KQaaaeiv auch im Bereich des Sündigens einen allge-
meineren Sinn gegenüber dem qualifizierten Jtoieïv, wie die Begegnung mit dem 
Gesetz den Menschen in qualifizierter Weise zu dem in der Krise stehenden 
Sunder macht", a.w., 637. Wij menen, dat voorzichtigheid hier geboden is. 
Meer dan eens worden de beide woorden synoniem gebruikt, vgl Rom 13, 4 
met 2 Cor 5, 10 en Rom 2, 14 met 2, 25. Verder pleiten ook Rom 1, 32; 
2, 1-3, 7, 15-20 tegen het maken van enig onderscheid in betekenis van 
de beide woorden. Daarom kan Schilder (en ook Maurer) ons op dit punt 
moeilijk nog overtuigen. 
De tweede kwestie weegt ons zwaarder. Wij menen, dat Greijdanus en Schilder 
vooxinEva in Rom 1, 20 ten onrechte conditioneel opvatten. Schilder parafraseert 
deze tekst als volgt: "Uit de schepselen zien wij de wijsheid Gods, zegt de 
Schrift, indien n.I. onze oogen door het Woord van God voor die wijsheid 
geopend zijn, anders ook niet." (pag. 143). Wanneer hij hiermee alleen zou 
willen zeggen, dat wij door het Woord van God zijn wijsheid eerst recht 
kunnen opmerken, heeft hij gelijk. Wanneer hij echter kennelijk bedoelt, dat 
vooxi|x6va zonder het Woord in het geheel niet kan fungeren, betwisten wij dat. 
Want de Woord-openbaring, waarover eerst in Rom 2 gesproken wordt, blijft 
in 1, 20 buiten geding. Het gaat over heidenen, die schuldig staan, omdat zij 
de principiële mogelijkheid God te kennen (vooii\itva xadoearai,) misbruikt 
hebben: "Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God ver
heerlijkt of gedankt", vs 21. Voor deze 'kennis' in haar functie en dubbel
zinnigheid mogen wij verwijzen naar pag. 226, 228 v. Terecht schrijft 
Greijdanus op 1, 21: "Dit VIVOXJXEIV, leeren kennen, was echter geen recht 
kennen, dat tot erkennen bracht, zooals uit het vervolg van dit vers blijkt, 
maar slechts een oppervlakkig opmerken, zoodat wel het bewustzijn getroffen 
en werkzaam werd, maar dit toch geene zuivere kennis verkreeg, die zich in 
eenen zuiveren, Gode waardigen dienst van God openbaarde", Kommentaar 
Romeinen, I, 112. 
Er is een algemene openbaring Gods, die opgemerkt k^n worden en ook op
gemerkt wórdt. Dddrom staat de mens schuldig, want in zijn slechtheid heeft 
hij deze kennis geperverteerd. "Weit davon entfernt, auf die Tatigkeit des 
voC; als des natürlich-menschlichen Organs für die Erkenntnis Gottes zu ver-
weisen - ein solches Organ ist der voCg für Paulus n ich t . . . , gibt der Apostel 
vielmehr durch den Schlusz des v 20 (elg xh elvai aÖTovig dvanoXoYT|Tovg) zu 
verstehen, dasz der Mensch selbst die Verantwortung dafiir tragt, ob er die 
ihm geschenkte Möglichkeit der Gotteserkenntnis (s v 19a) durch sein VOEÏV 
verwirklicht oder nicht", J. Behm in ThWB IV, 949. Zie ook Herm. Ridderbos, 
Commentaar Romeinen, 44, die terecht stelt, dat vs 20 de grond van het voor
afgaande vormt (het kenbare Gods is ook metterdaad (pavepóv, manifest in de 
heidenen), en dat vs 21 op vs 20 aansluit: "Deze woorden gaan er toch van 
uit, dat God metterdaad gekend wordt en veronderstellen dus geen conditie in 
vooi|j,eva. Daarom menen wij voor vaststaand te moeten aannemen, dat 
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vooünEva geen conditioneel, maar een modaal, temporeel of causaal panic, is: 
terwijl of doordat de voC? zich daarop richt". 
Wij handhaven daarmee de 'oude' exegese van Rom 1, 20. Ook kunnen wij ons 
uitnemend vinden in wat Calvijn over de algemene openbaring (pag. 222 vv) 
en over de 'kennis' van de heidenen geleerd heeft (pag. 226). Voor een 'natuur
lijke theologie' biedt hij geen bouwstoffen (pag. 228 vv). De verwerping van 
elke natuurlijke theologie betekent echter geenszins, dat daarmee ook van een 
algemene openbaring Gods geen sprake meer kan zijn. 
Of Calvijn het woord 'genade' in dit verband (pag. 216 vv), terecht gebruikt 
heeft, bespreken wij in de volgende paragraaf, maar hier mogen wij, gelet op 
alles wat tegen Kuyper viel in te brengen, onze instemming betuigen met de 
gerichtheid van deze genade bij Calvijn. Zij inviteert immers tot de kennis van 
God en tot de lof op God en zij stelt schuldig waar deze kennis uitblijft. Enig 
zelfstandig doel naast deze gerichtheid op het kennen van God, zoals bij 
Kuyper in diens cultuurvormende gemene gratie, is Calvijn vreemd. Daarmee 
is hij binnen de perken van de Schrift gebleven. 
Ook S. J. Ridderbos heeft, zoals wij zagen, kritiek geoefend op wat Kuyper 
zegt over het zelfstandig doel der gemene gratie. Alleen blijven zijn beden
kingen o.i. aan de oppervlakte. Kuyper zou dit zelfstandig doel "overspannen" 
hebben, maar toch zouden al de elementen van zijn leer der gemene gratie 
kunnen "worden bewaard, ook al schat men het zelfstandig doel der gemeene 
gratie niet zóó hoog als Kuyper het wel heeft gedaan". De theologische cul-
tuurbeschouwing van Abraham Kuyper, 274. Niet zó hoog - maar wie met 
Calvijn binnen de perken van de Schrift blijft, kent helemddl geen zelfstandig 
doel van de gemene gratie. En dan wordt, zoals ons hier boven bleek, de 
kritiek op Kuypers leer wèl fundamenteel, zodat onmogelijk 'al haar elemen
ten' bewaard kunnen worden. 
Wij staan dan ook veel meer aan de kant van Th. L. Haitjema, die door 
Ridderbos bestreden wordt. Wel gaat Haitjema te ver door over Kuyper gene
raliserend als 'cultuurphilosoof' te spreken, a.w., 272, en ook is zijn kwalifi
catie 'cultuuroptimisme' (pag. 98) ongenuanceerd. Dit optimisme is immers 
door Kuyper zelf voortdurend gecorrigeerd, zoals Ridderbos terecht heeft aan
gewezen, a.w., 214 vv en zoals ook ons reeds bleek (pag. 103 vv). Maar daar zit 
nu juist de moeite. Kuyper (en Ridderbos) corrigeert, terwijl het uitgangspunt 
gehandhaafd blijft: de zelfstandigheid van de gemene gratie, meer of minder 
hooggeschat. En met dit uitgangspunt duikt a.h.w. noodzakelijk het cultuur
optimisme telkens weer op. 
Scherp, maar terecht, stelt Haitjema tegenover de zelfstandigheid van de ge
mene gratie: "In 't brein van Calvijn en de andere Geref. patres kwam deze 
gedachte zelfs niet op". De algemene genade blijft bij Calvijn "op de bijzon
dere aangelegd - en doet Gods gerechtigheid uitkomen in het feit, dat ze den 
heidenen buiten Christus allen grond tot verontschuldiging ontneemt". De 
Cultuur-waardeering van het Nieuw-Calvinisme, 98. Zie Ridderbos, a.w., 271. 
Wij stemmen met Calvijn over het algemeen genomen in. Op details hebben 
wij kritiek. Zo keren wij ons met Schilder (pag. 144 v) tegen elke habitus in 
de mens, die een ingeschapen kennis van God als een semen religionis (b.v. 
pag. 206, noot 8) of een ingeschapen kennis der wetten als semina legum 
(pag. 208, noot 22) veronderstelt. Dergelijke statische constructies leert de 
Schrift niet. Daarentegen kunnen wij geheel instemmen met wat Calvijn over 
Gods actuele, dynamische en persoonlijke algemene openbaring schrijft (pag. 
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224). Aan deze openbaring met haar overmacht en evidentie kan de mens 
nimmer ontkomen. Zij is genoegzaam om hem inexcusabel te maken. 
Met deze dynamische tekening van Gods algemene openbaring had Calvijn 
moeten volstaan. De Schrift weet niet van 'algemene begrippen', van 'semina', 
die als 'hebbelijkheden' in de mens gerangschikt zouden moeten worden onder 
de algemene openbaring van God. Het woord 'openbaring' is te kostbaar om 
er 'semina' onder te volstaan, die op 'natuurlijke' wijze, a.h.w. automatisch, tot 
ontkieming zouden komen. 

§ 7. Genade — ook aan verworpenen. 
Spreken wij, de Schriften samenvattend, over 'genade', dan gaat het over 
de ene genade van God in Jezus Christus. Ons bezwaar tegen de pone

ring van GreijdanusSchilder: "Eerst wanneer iets ten eeuwigen heil 
gedijt, kan er waarlijk gesproken worden van genade", spitst zich toe op 
het woordje 'waarlijk'. Het verschillend effect van Gods genadeopen

baring jegens verkorenen en verworpenen ontneemt aan deze openbaring 
niet het gemeenschappelijk gew^c/ekarakter. De Heilige Schrift spreekt 
duidelijk van genade aan verworpenen binnen het verbond. Verder 
weerspreekt zij nergens, dat Gods lankmoedigheid, buiten de verbonds

kring betoond, ook met het woord 'genade' kan worden aangeduid. Wij 
volgen hier Calvijn. Het christocentrisch karakter van alle genade komt 
echter bij hem niet tot zijn recht. Hier valt van S. G. de Graaf te leren, 
hoewel onze instemming met zijn opvattingen slechts gedeeltelijk kan 
zijn. De gereformeerde theologie is Calvijn gevolgd in haar gebruik van 
het woord 'genade'. 

Het woord Xfipi? heeft in de bijbel verschillende betekenissen. Zowel het 
hebreeuwse chen als het griekse xÓQiS kunnen met lieflijkheid, bevalligheid, 
aangenaamheid vertaald worden, Ps 45, 3; Spr 4, 9; 5, 19; 11, 16; 31, 30; 
Luc 4, 22; Col 4, 6. Ook de betekenis genegenheid komt vaak voor, Gen 18, 3; 
30, 27; 33, 8; Ruth 2, 2; Esther 2, 15; Spr 21, 10; Luc 2, 52; Hand 2, 47 e.a. 
Daarnaast kan x<iei5 nog met dank, Luc 17, 9 en dankzegging, 1 Cor 10, 30 
vertaald worden en op een enkele plaats de betekenis van loon naderen, Luc 6, 
31 vv; 1 Cor 9, 16 (in sommige handschriften). Cf. W. Bauer, Wörterbuch zum 
Neuen Testament, s.v. x̂ QiS. 
Al deze, ook 'profaan' gebruikte, vertalingen van x̂ QiS geven nog niet weer 
wat de Schrift met de genade bedoelt. "C'est Ie NT qui a fixe son sens et lui 
a donné toute son extension. II I'a précisément utilise pour caractériser le 
régime nouveau instauré par Jésus Christ et I'opposer k l'économie ancienne: 
celleci était gouvernëe par la Loi, celuila I'est par la Grace", Jean Giblet in 
Vocabulaire de Théologie Biblique. De genade van God wordt geopenbaard in 
Christus, Joh 1, 16 v; in Hem is zij heilbrengend voor alle mensen verschenen. 
Tit 2, 11 vv; in Hem heeft de ganse volheid Gods woning gemaakt. Col 1, 19. 
De genade Gods bestaat in de genade van de ene mens Jezus Christus, Rom 5, 

■ 15; cf. Ef 1, 6; 2, 7; 1 Tim 1, 14; 2 Tim 1, 9. Daarom kan de Schrift naast de 
genade van God ook dikwijls van de genade van Christus spreken, Rom 5, 15; 
Gal 1, 6; 2 Cor 8, 9; Hand 15, 11. 
Deze onverbrekelijke eenheid tussen Gods genade en haar openbaring in 
Christus maken het ons onmogelijk met Kuyper te onderscheiden tussen de 

317 



particuliere en de gemene genade, waarbij de laatstgenoemde genade dan van 
een 'geheel andere natuur' zou zijn (pag. 15). Er is één genade van God in 
Christus. God heeft de wereld liefgehad (Kuyper), maar in Jezus Christus, 
Joh 3, 16. Het gebruik van het woord genade in de Schrift biedt aan Kuypers 
onderscheiding nergens steun. 
De betekenis van genade als Gods genade in Jezus Christus stempelt nu ook 
vele woorden, die in haar context gebruikt worden, zoals eXeog, olxTigfióg, 
ajiXdvxva, xgTiaTÓTTig, (i.yan% Daarom is het onjuist, als men niet wil weten 
van genade jegens ongelovigen, toch van een "zekere liefde", een "zekere goed
heid" Gods jegens hen te spreken, zoals S. G. de Graaf doet, Christus en de 
wereld, 102. Van tweeën één: Of men gaat zuinig om met het ene woord. 
Maar dan moet men het ook met de andere woorden doen. Ten aanzien van 
Gods liefde ligt dat o.i. al zeer voor de hand; maar ook Gods goed(ertieren)-
heid, xeTiaxÓTTig, openbaart zich in Christus, Rom 11, 22; Ef 2, 7; Tit 3, 4. 
Of: wie van een 'zekere liefde' en een 'zekere goedheid' van God durft 
spreken, moet het ook kunnen van een 'zekere genade'. Kuyper maakt ten 
onrechte een distinctie in het begrip genade, terwijl De Graaf veel te scherp 
onderscheidt tussen het woord genade en zijn synoniemen (althans globaal ge
nomen). 
Trouwens, zelfs wanneer De Graaf van een 'zekere lankmoedigheid' Gods 
wil spreken, a.w., t.a.p., roept dat vragen op. Want ook lankmoedigheid, 
HaxgodDuta, kan 'genadig' gekleurd zijn. Cf. Ps 103, 8: "Barmhartig en genadig 
is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid". Evenzo Ex 34, 6; 
Neh 9, 17; Ps 86, 15; 145, 8; Joel 2, 13. Wij voelen De Graafs verlegenheid 
wel, wanneer hij van een zekere liefde, goedheid en lankmoedigheid spreekt, 
maar deze verlegenheid heeft hem ten onrechte minder zwaar gedrukt dan 
zijn moeite met het woord genade. 
Wij kunnen begrijpen, dat niet alleen De Graaf, maar ook Schilder zuinig wil 
zijn op het woord genade (pag. 119 vv). Schilder is er echter te zuinig mee. 
Wij denken aan wat hij zegt over de genade, die "altijd insuperabilis is". 
Schilder ziet "geen enkele reden" om op die regel een uitzondering te maken 
(pag. 151). Wij constateerden reeds, dat Schilder in een vroegere periode het 
anders gesteld heeft. Toen schreef hij: "Men moet niet van 'de' genade zeggen, 
wat er van de wederbarende genade inderdaad geldt, dat zij n.l. onweder-
standelijk is" (pag. 152). Daarmee is Schilder o.i. niet alleen naar zijn eigen 
zeggen 'in de historische lijn' gebleven, maar ook in de lijn van de Schrift. 
Want de bijbel beperkt het schenken van de genade niet tot haar gelovige, 
uitverkoren ontvangers. Hoe is anders te verstaan, dat men kan "verachteren 
van de genade Gods", Hebr 12, 15; dat Paulus kan vermanen "de genade Gods 
niet tevergeefs te ontvangen", 2 Cor 6, 1; dat men kan beginnen met de Geest 
en kan eindigen met het vlees, Gal 3, 3? Wie kan, ook al wordt het wóórd 
genade er niet gebruikt, ontkennen, dat Rom 9, 4 v, 1 Cor 10, 1-4 en (nog 
sterker) Hebr 6, 4-6 vele geestelijke gaven van genade opsomt, geschonken 
aan hen in wie God voor het merendeel geen welgevallen heeft gehad? 
Deze genade van Christus (1 Cor 10!) was geschonken binnen het verbond, 
waarin God zijn trouw (chèsèd, goedertierenheid als trouw aan zijn verbond) 
menigmaal betoonde jegens trouwelozen, Ps 51, 3; 25, 6 v; Jes 63, 7 vv. Wij 
denken hier ook aan Jes 26, 10: "Al wordt den goddeloze genade bewezen 
(yuchan rasjd'^), hij leert geen gerechtigheid". De goddeloze binnen het volk 
Gods kan zelfs door betoon van genade (namelijk van God. Het verband, 
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VS 7 vv maakt dit duidelijk. Ook is geen sprake van een irrealis) niet tot het 
leren van gerechtigheid bewogen -worden. 
Gelet op deze gegevens kunnen wij niet instemmen met Schilder, wanneer hij 
Greijdanus volgt in diens definitie: "Eerst wanneer iets ten eeuwigen leven 
gedijt, kan er waarlijk gesproken worden van genade" (pag. 153). Deze uit
spraak strijdt o.i. ook met wat beide theologen verdedigd hebben in de jaren 
1942 e.v. tegenover hen, die de weldaden voor verkorenen en niet-verkorenen 
in het verbond gingen onderscheiden. Dan schrijft Greijdanus: "Wanneer water 
tegen een dam stroomt, die den vloed keert, dan wordt dat water niet ver
meerderd, als iemand in dien dam eene opening aanbrengt, waardoor het 
doorstroomen kan. Maar blijft die opening van den dam uit, dan zal die 
stroom straks over dien dam heenstroomen en hem wellicht breken en allerlei 
verwoesting aanbrengen. Maar dat water wordt zoo min door het een, als 
door het ander vermeerderd of van aard gewijzigd. Zoo verandert de stroom 
van Gods gunstbeschikkingen en voorrechten ook niet van aard of in aantal, 
wanneer hij bij den mensch een geopend hart, dan wel een gesloten binnenste 
aantreft. Maar in het eene geval werkt hij zegenrijk, in het andere verder
vend", De openbaring Gods in het Nieuwe Testament over Zijn genadever
bond, 32. 
Een voortreffelijk beeld, verhelderend in meer dan een opzicht! Maar het 
geeft ons ook vrijmoedigheid met dit wapen Greijdanus' eigen definitie van 
wat 'waarlijk' genade is, te bestrijden. Want in de zojuist geciteerde passage 
zegt Greijdanus, dat Gods gunstbeschikkingen jegens mensen met 'een gesloten 
binnenste' niet 'van aard of in aantal' verschillen van die jegens zijn uitver
korenen, waar zij wèl "ten eeuwigen heil" gedijen. 
Ook Schilder kan in dezelfde geest schrijven. "Verbond is de wederkeerige 
overeenkomst tusschen God en zijn volk, ontstaan door Hem zelf, en onder
houden (krachtens zijn genadig werk) door Hem zelf en zijn volk als twee 
'partijen'. Het is, naar dien zulks Zijn aandeel betreft, bepaald door Zijn 
spreken, door Zijn Woord (belofte en eisch). En door dit spreken voert Hij 
zijn raad (der verkiezing) uit. Alsmede dien van Zijn verwerping (in zooverre 
ze een voorbeschikking is tot straf bepaaldelijk over verachting der genade-
verbonds-administratie". De "synodale redeneerkunst" van het Praeadvies uit 
1943 besprekend, noemt Schilder dit "haar noodlottige grondvergissing: dat 
zij Gods spreken met Gods denken verwart. Zij ziet, dat God twee lijnen 
'trekt'. Was ze daar maar mee tevreden geweest. Maar zij zegt het zelf, dat zij 
twee lijnen 'trekt'. Dat is hier fictief. Ze moest alleen maar de lijn der geopen
baarde dingen volgen. Dan behoeft ze niets te onderstellen. Doch dan kan ze 
lokken en dreigen, wijl ook Gods spreken deze beide heeft gedaan, Hem zelf 
de verborgen dingen overlatende", Looze Kalk, 66. 
Nu doet zich het merkwaardig feit voor, dat ondeugdelijk geschut op het ene 
gevechtsterrein, toch bruikbaar blijkt op het andere. Want de "verborgen 
dingen" worden door Schilder de ene keer buiten de strijd gehouden, om in het 
gevecht tegen de gemene gratie weer een functie te vervullen: 'Waarlijk' 
spreken van genade kan men dan alleen van iets dat ten eeuwigen leven gedijt, 
d.i. van genade jegens de uitverkorenen! Deze gedachte, die o.i. niet te plaatsen 
zou zijn in Schilders publicaties over het verbond, past in zijn kritiek op de 
gemene gratie. Wij herinneren ons immers hoe sterk Schilder (evenals trouwens 
Greijdanus. Men zie nog diens 'Waartoe het kwaad in deze wereld?'. De 
Wachter, 40, no 40) daarbij beheerst wordt door de leer van verkiezing en 
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verwerping. Het is o.i. niet mogelijk hun ene opvatting (over het verbond) 
met hun andere (over de gemene gratie) parallel te doen lopen. 
Ook in een van zijn laatste geschriften, Bovenschriftuurlijke binding - een 
nieuw gevaar, geeft Schilder ons geen antwoord op vragen die hier rijzen. Hij 
confronteert zich in deze brochure met H. Hoeksema, maar verstrikt zich dan 
niet in diens garen door ook over het verbond vanuit verkiezing en verwer
ping te gaan spreken. De dualiteit in aanpak bij Schilder wordt niet ingeruild 
voor het simplistisch redeneren van Hoeksema, dat over heel de linie maar 
één thema kent: verkiezing en verwerping. Duidelijk blijft tot op het laatst 
Schilders afstand tot Hoeksema, a.w., 'il v, 41 vv, 46 v, 53, 67 vv, 77 \, 81. 

Wij hebben tot nu toe gesproken over genade voor verworpenen binnen de 
kerk. Wij stemmen in met wat Calvijn daarover gezegd heeft (pag. 240 vv). 
Dezelfde genade wordt allen aangeboden. Men denke aan de integriteit van 
het sacrament. Maar alle genade is niet efficax. He t effect verschilt, ook al 
doet dat niets af aan de waarachtigheid van alle aangeboden genade. Waar
achtig ook jegens een discipel als Judas. Het ware voor hem goed geweest, 
als hij niet geboren was, zegt Christus, Matth 26, 24. Daarmee is niet ontkend, 
doch veeleer onderstreept, dat Gods genade zich in zijn leven geopenbaard 
had. Evenzeer als voor Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm, Matth 11, 20 vv, 
moet het oordeel voor Judas huiveringwekkend zijn, juist omdat zij Christus 
ontmoet en veracht hebben. 
Maar mogen wij nog een stap verder zetten? Betoont God ook genade aan de 
mensen buiten de kerk, buiten de invloedssfeer van het geschreven Woord van 
God? Zonder ons hier blind te staren op het woord genade, menen wij, dat de 
zaak via de volgende teksten in overweging moet komen: 

1. Ps 145, 9: "De HERE is voor allen goed (hebr. tSb; LXX: xe^uxog) en zijn 
barmhartigheid (hebr. rach^maw, LXX ol olxtlpnoi) is over al zijn werken". 
In het voorafgaande vs 8: "Genadig en barmhartig is de HERE, lankmoedig 
en groot van goedertierenheid" komt eenzelfde hebreeuwse woord rachüm 
('barmhartig') voor als in vs 9. Wanneer dat in vs 8 zonder scherpe onder
scheiding samen met channün ('genadig') gebruikt wordt, is het moeilijk aan
nemelijk te maken, waarom in vs 9 in plaats van tob ('goed') ook niet channün 
('genadig') had kunnen staan. Gods goedheid voor allen beperkt zich, gelet op 
de tweede helft van vs 9 en op de gehele context, niet tot Israël. "Alle leben 
sie ja von der Güte, mit der sich dieser Herr nicht nur Israels, sondern wahr-
lich seiner ganzen Schöpfung, aller seiner Werke erbarmt", H. Lamparter, 
Das Buch der Psalmen, II , 367. 

2. ]ona 4, 2: "Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te 
vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lank
moedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad" 
(hebr. 'êl-channun w^rachüm 'èrèk 'appayim w^rab-chèsèd w^nicham 'al-
hara'a; LXX: a i èXeTinrav v,aX olxTtQfimv, naHeódnixo; xai itoXvé̂ Eöq xal HExavorav 
im, t a l ; xaxiöig). Wij kunnen ons van deze tekst niet afmaken met de opmer
king, dat Gods genadig en barmhartig optreden volgde op de bekering van 
Ninevé. Want: 
a) Reeds voordat hij naar Ninevé trok met een boodschap van dreiging, wist 
Jona, dat God zo genadig en barmhartig was, 1, 2; 3, 4. Hij kende blijkbaar 
Gods barmhartigheid zélfs jegens heidenen; 
b) 4, 2 moet ook met 4, 11 in verband gebracht worden. God spaart Ninevé, 
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niet alleen omdat Hij genadig kdn zijn na Ninevé's bekering, maar ook omdat 
Hij het is voor een stad met 120.000 kinderen en veel vee. Ook zijn barm
hartigheid heeft Hem bewoeen Tona naar Ninevé te zenden. Weer valt ons op, 
dat een principieel verschil tussen de aanduiding 'genadig' en de andere aan
duidingen niet gemaakt kan worden. Zie voor deze reeks van deugden ook 
Ex 34, 6; Ps 86, 15; 103, 8; 145, 8; Neh 7, 17; Joel 2, 13. Op deze plaatsen 
worden zij voor Gods houding jegens zijn volk gebruikt, hier in Jona 4, 2 
komen zij met het oog op heidenen voor. 

3. Matth 5, 44v: "Hebt uw vijanden lief (dYaitate)... opdat gij kinderen 
moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan 
over bozen en goeden (ê:ii novtipoijg xal dya'ftövs) en laat het regenen over recht
vaardigen en onrechtvaardigen (ênl Sixatov; xai ASixou;)". Het zijn vooral deze 
woorden, die Calvijn tientallen malen citeert tot staving van Gods genade-
betoon jegens heidenen. Cf. o.a. C R . 25, 18; 31, 198; 32, 415; 36, 104; 36, 263; 
43, 37; 52, 266; 52, 296 en 55, 258. O.i. terecht. Men kan toch met deze tekst 
onmogelijk de kant uit, die H. Hoeksema wijst. Hij beweert, dat met de 
novTipo'i en de ócStxoi evenzeer als met de Ayafto'i en Sixaioi uitverkorenen be
doeld zijn. "De zondaren kunnen slechts liefhebben degenen, die hen lief
hebben; hunne vijanden vermogen ze niet lief te hebben. Doch dat vermag 
God wel. Ware zulks niet het geval, wij waren allen verloren; want alle 
menschen zijn van nature vijanden Gods. God echter kan zulke menschen lief
hebben, die Hem niet liefhebben. En daarin ligt in dien zin de mogelijkheid 
onzer zaligheid. God heeft ons liefgehad, toen wij nog vijanden waren. Daar
om kunnen wij nu ook liefhebben". Dat Gods goedheid particulier is, 190 
(curs. van ons). Cf. ook The Protestant Reformed Churches in America, 
317 vv. 
Hoeksema is hier inlegkundig in plaats van exegetisch bezig. Men zou hem 
willen vragen, of de verworpenen niet in de zon en de regen lopen. De paral
lelle plaats Luc 6, 35 maakt nog duidelijker, dat we niet moeten gaan selec
teren: God is goed jegens de ondankbaren en bozen (êm xoii; Axagiaxovi; xal 
novTipô ig). De eenvoudige zin van Matth 5, 44v is dan ook, dat Gods liefde 
jegens zijn vijanden ons ten voorbeeld wordt gesteld. Deze liefde blijkt uit zon 
en regen, die immers ook de novr\Qol en ASixoi ten goede komen. 
Eveneens is het onjuist om bij Matth 5, 45 te zeggen, dat zonneschijn en regen 
geen ongemengde zegeningen zijn: "De zonnestralen kunnen ook verzengend 
zijn, zoodat alles verdroogt en verbrandt, en de regen kan ook een piasregen 
worden, zoodat alles verdrinkt en verrot", Dat Gods goedheid particulier is, 
a.w., 186. Ook Schilder komt met een dergelijke redenering, maar dan bij de 
exegese van Hand 14, 17, waar Paulus zegt, dat God aan de heidenen "regen 
(ÜEToiig) en vruchtbare jaren" heeft gegeven. God geeft, aldus Schilder, "o.a. 
'huetous', dat wil zeggen, behalve meiregen, ook wel dreigende regenvlagen, 
stormen, meervoud", Heid. Gat. IV, 183. Natuurlijk is het waar wat Hoek
sema en Schilder schrijven. Maar het is hier niet op zijn plaats. En Matth 5 
en Hand 14, 17 spreken van een koesterende zon en van milde regens. Over 
verzengende droogte en piasregens wordt elders in de Schrift zeker gesproken. 
De door ons genoemde teksten echter hebben Gods goedheid en niet zijn 
toorn tot thema. Matth 5, 45 staat "naast Jesaja 5 : 6 en Amos 4 : 7 : God 
regent over de eene stad, niet over de andere", aldus Schilder, a.w., 121. 
Terecht. Doch dan moeten we Matth 5, 45 en Hand 14, 17 enerzijds en Jes 5, 6 
e.a. anderzijds ook werkelijk ndast elkaar laten staan. 
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4. Luc 6, 35: "Hebt uw vijanden l ief . . . en gij zult kinderen van den Aller
hoogste zijn, want Hij is goed [%Qf\oxb<;) jegens de ondankbaren en bozen". 
Wij wijzen op deze, met Matth 5, 45 parallel lopende tekst, alleen om attent 
te maken op f.Qr\ax6z,, een aanduiding voor Gods handelen, die wij ook in 
Ps 145, 9 hebben aangetroffen. 

5. Hand 14, 16. 17: "Hij heeft ten tijde der geslachten, die achter ons liggen, 
alle volken op hun eigen wegen laten gaan, en toch heeft Hij Zich niet on
betuigd gelaten (oix dtiaptugov aitev dtpfjxEv) door wèl te doen (dYaöoupyeöv), 
door u van den hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten 
overvloed van spijs en vrolijkheid te schenken". Deze tekst is, ook voor het 
verstaan van de voorafgaande Schriftplaatsen, van het grootste belang. 
Allereerst is duidelijk, dat God de volken ^oed gedaan heeft. Zij hebben van 
het leven zelfs kunnen genieten (spijs en vrolijkheid). In de tweede plaats heeft 
deze goedheid haar bedoeling: "God heeft met al die gaven van levensver
rijking een 'beroep' gedaan op den mensch, om toch niet het schepsel, doch 
Hem zelf en Hem alleen te aanbidden", K. Schilder, Ref. 20, 36. God heeft 
immers in al zijn gaven getuigenis van zichzelf gegeven als de Schepper van 
hemel en aarde, tot wie de bewoners van Lystra zich thans moeten bekeren, 
VS 15, zoals zij dat vroeger reeds hadden moeten doen. De algemene open
baring was gericht op de kennis van God, op bekering, en stelt bij verachting 
van zóveel goedheid van Gods zijde de mens schuldig in het oordeel (cf. 
Calvijns invitatie- en kritisch motief!). 
In de derde plaats maakt Hand 14, 15 vv ook duidelijk wat voor 'vrucht' 
Gods goedheid onder de mensen heeft opgeleverd: Zij zijn tot het "ijdel be
drijf" van de afgoderij vervallen, vs 15. Deze tekst houdt ons wel ver uit de 
buurt van cultuur-speculaties. De heidenen hebben niet op Gods 'cultuur'-
wegen, maar op hun eigen zondige wegen gewandeld met ontplooiing van . . . 
afgoderij. 
In de vierde plaats: God heeft allen (ook Paulus: "ten tijde der geslachten, die 
achter ons liggen", vs 16) wèl gedaan en hun leven gespaard tot op de dag 
van Paulus' prediking in Lystra, opdat ze zich zouden bekeren van hun ijdel 
bedrijf tot de levende God. Wij denken hierbij aan Rom 3, 25, waar Paulus 
spreekt van "de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods (èv tfj 
dvoxfi ToC *EoO) gepleegd waren". God liet zich niet gaan, maar bedwong zich 
"om niet met volle straf over de zonde, menschen en wereld aan te grijpen en 
ze dan te verdelgen . . . Alleen God kon in ontfermende liefde, die behoudenis 
wilde werken, zoo dulden en dragen en van verdiende strafoefening Zich 
onthouden", S. Greijdanus, Kommentaar Romeinen I, 200. Paulus spreekt van 
de verdraagzaamheid "xoC deoü en niet aütoö, om het groote en genadige van 
deze dvoxT) aan te duiden", a.w., t.a.p. God toont zijn genadige verdraagzaam
heid om de baan voor Christus' gang door de wereld vrij te houden. Ook dit 
facet mag bij de teksten, die wij nu in bespreking hebben, niet over het hoofd 
worden gezien. 

6. Hand 17, 30: "God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der on
wetendheid (TOV? fièv ovv xQÓvovg xTje dvvota; üiteeiStüv), heden aan de mensen, 
dat zij overal tot bekering moeten komen". Deze passage bevestigt wat we in 
Hand 14 vonden. Ook hier de ernst van Gods weldoen. Zij hadden God 
kunnen kennen, want Hij is "niet ver van een ieder van ons", vs 27. Ook de 
Atheners staan in de schuld, vanwege hun afgoderij. En ook hier ziet God de 
tijden der onwetendheid voorbij met het oog op Christus, vs 31. 
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7. 1 Petr 3, 20: "... toen de lankmoedigheid Gods {'f\ TOÜ deoO (iaxgoduiila) 
bleef afwachten (outegEBexexo) in de dagen van Noach, terwijl de ark in ge
reedheid werd gebracht". Men leze wat Greijdanus over onze tekst schrijft: 
Het imperfectum ditelEÖéxeTo wordt gebruikt "om het langdurige, aanhouden
de afwachten aan te duiden; vgl. Gen. 6 : 3 . Daarom ook het bicompositum: 
öui - E | - EÖéxeto, dat het zich als uitrekken om het verlangde te mogen zien 
intreden, aanschouwelijk teekent. Er komt in tot uiting zoo wel de vurige be
geerte, of bekeering mocht komen, als ook de groote inspanning, om deze te 
bewerken, en het oordeel uit te stellen en, mocht het, af te wenden . . . God had 
geen lust in het verderf dier goddeloozen. Daarom spaarde Hij zoolang het 
kon, en werkte tientallen van jaren op bizondere, onmiskenbare wijze, om tot 
bekeering te leiden, en wachtte, of het oordeel soms mocht kunnen achterwege 
blijven", Kommentaar 1 Petrus, a.l. 
Wij streven niet naar een volledige bespreking van het begrip 'lankmoedigheid' 
in de Schrift. Ook willen wij niet, tegenover Schilder, het moment van de 
toorn Gods in zijn lankmoedigheid 'verzachten', of zelfs elimineren. Wie dat 
zou willen proberen, raden wij aan eerst te lezen wat J. Horst in ThWB IV, 
378-390 schrijft en hij zal van zijn poging afzien. Maar wel mogen wij op een 
aspect in Gods lankmoedigheid wijzen dat vele malen duidelijk in het oog 
springt, doch bij Schilder op de achtergrond blijft. Het is "die Farbung der 
Freundlichkeit", om een uitdrukking van Horst te gebruiken, a.w., 385. 
Deze vriendelijke kleur in de lankmoedigheid van God, Die begaan is met zijn 
schepselen en geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, treft ons menig
maal. Wij verwijzen naar Jona 4, waar, zoals wij reeds zagen, het woord in 
één adem voorkomt met "genadig, barmhartig, groot van goedertierenheid en 
berouw hebbend van het kwaad". Zie verder al de parallelle plaatsen, hier
boven reeds aangegeven. Wij denken ook aan Rom 2, 4, waar niet alleen 
'goedertierenheid' aan lankmoedigheid een 'vriendelijke kleur' geeft, maar 
vooral de "rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lank
moedigheid". Zo ook 1 Petr 3, 20 met de exegese van Greijdanus, die we zo
juist vermeld hebben. Eenzelfde barmhartigheid spreekt uit 2 Petr 3, 9: "Hij 
is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch 
dat allen tot bekering komen". Greijdanus geeft deze uitleg: "Uit barmhartig
heid dus, om gelegenheid tot bekeering te geven, en tot behoudenis te doen 
komen allen, die door den Heere Christus gekocht z i j n . . . heeft God den 
oordeelsdag nog niet doen aanbreken, is de Heere nog niet op de wolken ver
schenen. De spotters miskennen in dat nog niet komen dus 's Heeren ontfer
ming en genade ten zeerste", a.w., a.l. 
Schilder heeft vooral gewezen op de lankmoedigheid, waarin God 'wacht' tot 
de maat vol is om dan toe te slaan (pag. 163). Op Gods toorn valt de volle 
aandacht. Maar de bijbel zegt ook, dat de liefde lankmoedig is, 1 Cor 13, 4. 
Het één kan verder met het ander samenhangen. God houdt zijn toorn (nog) 
in, omdat Hij in zijn liefde geduldig is. Ninevé heeft het geweten. God maakt 
niet gaarne een afgesneden zaak. Moet het zover komen, dan staat de mens 
des te schuldiger. Op Jona volgt Nahum met zijn Godsspraak over Ninevé: 
"Een naijverig God en een wreker is de HERE . . . en toornen blijft Hij tegen 
zijn vijanden. De HERE is lankmoedig, doch groot van kracht, en de HERE 
laat geenszins ongestraft", Nah 1, 2 v. Hij is in zijn barmhartigheid vér ge
gaan. Deze zal in het oordeel Gods toorn rechtvaardigen. 

8. 1 Tim 4, 10: " . . . d e levende God, die een Heiland (auTfie) is voor alle 
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mensen, inzonderheid voor de gelovigen". De laatste woorden zijn duidelijk. 
De gelovigen zijn immers deelgenoten van het heil. Maar de eerste? Waarin is 
God, al is het niet in bijzondere zin (ixóXicta), toch ook acüTTjg voor alle mensen? 
C. Bouma denkt aan de verzorging met "al wat tot leven nodig is, Hand 17 
: 25". God onderhoudt "reeds in het algemeen al zijn redelijke schepselen", 
K.V. 1 Timotheus, a.l. Dit zal er óók wel inliggen. "Diese Auffassung ist 
angesichts der durch die Irrlehrer bedingten Schatzung der natürlichen Lebens-
ordnungen in den Pastoralbriefen nicht ganz abzuweisen; doch ist es besser, 
diese Stelle nicht von 1 Tm 2, 3 f zu trennen. Gott wird darum ÖUTTIQ . . . 
ndXtata jtiotöjv genannt sein, weil die Glaubigen das Heil angenommen haben, 
wahrend er für die andern acotTie nur wird, wenn sie es annehmen", schrijft 
W. Foerster in ThWB VII, 1017 v. 
Wij zijn het met Foerster eens, op de laatste woorden na. Want de tekst zegt 
niet, dat God voor alle mensen a(axr\Q kan wórden, maar het is. O.i. doet 
men het beste hier te denken aan de richting van Gods verlossend handelen 
door Christus. Hij is bezig met de gehele wereld, met alle mensen. Daarom 
moeten de gelovigen bidden voor alle mensen, tot en met voor koningen en 
alle hooggeplaatsten. Dat is God immers goed en aangenaam, omdat Hij wil 
dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen, 
1 Tim 2, 1-4. Onze tekst leert geen algemene verzoening, maar wel het uni
versele heil, dat zelfs koningen wil bereiken. God heeft het beste met allen 
voor, en daarom kan Hij acoxTie voor allen genoemd worden, ook al bereikt 
het ware heil alleen de gelovigen, die daarmee in een bijzondere relatie tot 
God komen te staan. De dingen, die C. Bouma noemt ("al wat tot het leven 
nodig is" als onderhoud van Gods "redelijke schepselen") moeten van het 
bovenstaande niet los gedacht worden. Alle hulp is op het heil gericht. 

Overzien wij het materiaal, in 1-8 verzameld, dan is niet in te zien, waarom 
het woord genade contrabande zou moeten zijn ter aanduiding van de gaven, 
die God aan de wereld geschonken heeft en nog schenkt. Ook al zijn we het 
woord xÓQis niet tegengekomen, het hebreeuwse channün toch wel (LXX 
ÈXETIUCO-V); en daarnaast was er sprake van Gods goedheid, barmhartigheid, 
goedertierenheid, van liefde, van God als Heiland. Kostbare woorden. Wij 
moeten er daarom zuinig mee zijn. Niet vergetend o.a., dat zij zonder het 
zicht op de toorn van God onherroepelijk tot versleten pasmunt worden. Wij 
moeten er echter ook niet zuiniger mee zijn dan God zelf. Het zijn kostbare 
woorden, maar het is ook kostbaar en beslissend wat God aan de wereld 
doet: "De wereld met vruchten en boomen en jaarseizoenen is", zegt Schilder 
n.a.v. Hand 14, 16v, "niet voorgesteld als een plekje van arcadische rust, 
maar als een pleitkamer, een onderdeel van het Gebouw voor de Groote 
Rechtbank: de regenbuien zijn nog teekenen, en de zonnestralen nog bewijs
stukken; maar als de zitting afgeloopen is, en de periode van getuigenissen 
afgesloten, dan zijn er van de rechtszaal uit twee uitgangen, één naar den 
hemel, en één naar de hel", Ref. 20, 36. De billijkheid van het rechtvaardig 
vonnis over de goddelozen, voegen wij er aan toe, onthult zich het scherpst, 
wanneer wij het vonnis zien als straf op de verachting van véél moeite, die 
God in zijn kostbare genade aan de dag gelegd heeft. 
Het gaat ons in deze paragraaf nog niet (uitdrukkelijk althans) om de vraag 
naar Gods gezindheid, waarover Schilder voortdurend spreekt. Wij zullen dit 
punt pas in § 9 behandelen. Nu gaat het vooral om de genade als gave. 
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Beide aspecten kent de Schrift ook. Voor de genade als gezindheid, zie Rom 
3, 24; 4, 4. 16; 5, 15; Ef 2, 8; 2 Tim 1, 9 e tc ; voor de genade als gave, zie 
b.v. Rom 1, 5; 12, 6; 1 Cor 15, 10; 2 Cor 8, 1; 9, 14; Ef 4, 7. Of de genade
gave van de genade-gezindheid is los te maken, bespreken we eveneens in § 9. 
Nu wij, op grond van de Schrift het woord genade niet van de lijst behoeven 
af te voeren, óók wanneer het gaat over Gods werk jegens heidenen, kunnen 
we ons met vrijmoedigheid aansluiten bij het algemeen spraakgebruik onder 
de gereformeerde theologen vanaf Calvijn. Niet alles wat zij schrijven nemen 
wij echter voor onze rekening. Ook t.a.v. Calvijn geldt dit voorbehoud. Zo 
is het o.i. niet juist van God als Vader der mensen te spreken (pag. 235). 
Hand 17, 28, door Calvijn geciteerd, geeft hiervoor geen grond. Ook verder 
biedt de Schrift daarvoor geen houvast. "Nach Mt 5, 43-45 gilt die grosze 
Schöpfergüte allen Menschen. Das ist aber noch nicht das Vatersein. Darum 
wird die Entscheidungsfrage gestellt, ob man des Vaters Sohn sein will oder 
nicht. So ist hier nicht von einem naturhaft-statischen Vatersein im allge-
meinen Sinn die Rede . . . Das Wort Vater gehort denen, welche die Botschaft 
'euer Vater' von Jesus annehmen", G. Schrenk in ThWB V, 990v. Evenmin 
kunnen 1 Cor 8, 4vv; Ef 3, 15 en 4, 6 als bewijs dienen, a.w., 1013v, 1019vv. 
Wij kunnen niet spreken over God de Vader buiten Jezus Christus om. 
Dit brengt ons tot een tweede punt van kritiek op Calvijn. In het begin van 
deze paragraaf hebben wij gezegd, dat er één genade is van God in Christus. 
Dit christo-centrisch karakter van alle genade moet ook vastgehouden worden, 
wanneer we over algemene genade handelen. Hand 14, 16v; 17, 30; 1 Tim 
4, 10 maakten ons duidelijk, dat God de weg voor Christus vrij hield en 
dat Hij als acoxfip zijn gaven schenkt, opdat de mens het heil in Christus zou 
erkennen. Bovendien zagen wij in § 5 en § 6 bij de behandeling van Ef 1, 
Col 1 en Joh 1 dat Christus' centrale plaats in de herschepping verbonden 
werd met zijn centrale plaats in de schepping. Hij hield en houdt alles in 
zijn hand. Maar dan gaat ook het betoon van algemene genade niet buiten 
Hem om. Hij geeft daaraan eveneens leiding. De ganse aardbodem zal straks 
geoordeeld worden door Christus, zegt o.a. Hand 17, 31. Is van Hém niet 
altijd de openbaring van leven en licht geweest, waarover de Proloog van 
Johannes spreekt? 
Calvijn heeft deze verbindingen zo niet gelegd, evenmin als de theologen, 
die we hierna zullen noemen. Calvijn heeft de gaven aan heidenen meer in 
het kader van een kosmische werking van de Heilige Geest gezien. Cf. vooral 
Inst II, 2, 15 en 16 en W. Krusche, a.w., 119vv, 340 (met voorzichtige kritiek, 
evenals J. Faber, Ref. 35, 277). Het is de verdienste van S. G. de Graaf ge
weest, dat hij, handelend over het thema van onze studie, op de eenheid van 
alle genade in Christus heeft gewezen. Cf. Christus en de wereld, 72-113; 
Philosophia Reformata, Ie jg, 17-29; Het ware geloof, 67v. Ook heeft De 
Graaf, zoals wij reeds in § 5 aan het slot gehoord hebben, o.i. zeer terecht 
gesteld, dat de ongelovigen zich schuldig maken aan diefstal van Christus' 
goederen, wanneer zij het materiaal waarop Hij beslag gelegd heeft, mis
bruiken. De Graaf heeft oog gehad voor de totalitaire plaats, die Christus 
in de kosmos inneemt. 
Toch is onze instemming met De Graafs gedachten niet onverdeeld. Zij 
hebben namelijk een sterk gekunsteld element. Wij wezen er reeds op, dat De 
Graaf wel van een 'zekere liefde, goedheid en lankmoedigheid' van God 
jegens de ongelovige wereld, maar niet van een 'zekere genade' wil weten. 
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Ons kwam dat inconsequent voor. Zeker wanneer De Graaf van Gods alge
mene goedheid spreekt als van "een uitlooper van die genadige liefde, waarmee 
God Zich om Christus' wil weer wendde tot de in zonde gevallen wereld" 
(cf. pag. 151v, citaat in Ref. 18, 111). Wij willen niet in de fout vallen van 
V. Hepp, die beweerde, dat een 'uitloper' van de bijzondere genade als zo
danig ook onwederstandelijk moet zijn (pag. 151v), maar wij kunnen niet 
inzien, dat een 'uitloper' van de bijzondere genade geen 'zekere genade' ge
noemd mag worden. 
Veel zwaarder weegt ons echter het spreken over een 'uitloper'. Ook zonder 
dat dit woord gebruikt wordt, keert de gedachte telkens terug. God bewijst 
alleen genade aan de zijnen, doch de goddelozen delen in de vruchten van 
die genade, Christus en de wereld, 79. Het Verbond der genade gaat alle 
mensen aan, a.w., 92; daarin is een universele zegen, waarin ook de onge
lovigen delen, a.w., 94. Het indirecte karakter van deze zegen komt nog 
duidelijker uit, wanneer De Graaf schrijft, dat we "de centrale plaats van 
de geloovigen in het leven in het oog moeten houden. Het gaat om hun 
redding in alle gemeenschap, waarin ze nu eenmaal hier op aarde leven. 
Het volk Gods leeft hier echter nog in organisch verband met de ongeloovigen, 
een verband, dat te vergelijken is met het organisch verband tusschen kern 
en bast van de rijpende vrucht. Tengevolge van dat verband is er nog een 
zekere werking van den Geest van Christus in het leven der ongeloovigen", 
a.w., 100. 
Naar onze mening moet hier meer gezegd worden. Er is ook een direct en 
actief handelen van God jegens de ongelovige mensen, zó, dat zij onder zijn 
openbaring niet uit kunnen en straks volkomen inexcusabel staan. Een open
baring van God en zijn Zoon Jezus Christus buiten de lichtcirkel van zijn 
geschreven en gepredikte Woord, buiten de 'bijzondere' genade, Rom 1, 19vv; 
Joh 1, 4v, maar zo actief in het betoon van genade en toorn (wij denken 
weer aan wat Calvijn over het actuele, dynamische en persoonlijke daarvan 
geschreven heeft, pag. 224v), dat dit toch alles onmogelijk onder het passieve 
beeld van een 'uitloper' gevat kan worden. 
Wij hebben nog een derde bezwaar, dat met het tweede samenhangt. Voor 
De Graaf is Gods 'zekere goedheid' te veel een zaak van cultuur. We her
kennen Kuyper, al is het in een christologische vormgeving: "Dat de onge
loovigen nog tot een zekere cultuur in staat zijn, ook al is bij dien arbeid 
van geen geloofsgehoorzaamheid aan den Heere sprake, beteekent toch, dat 
de kracht van den wortel (Christus als nieuwe wortel, waarop de wereld 
staat, a.w., 92, J.D.) in hen uitgedreven wordt. Even heel sterk gezegd: het 
is de Christus, Die in hen arbeid t . . . Omdat God in de werken der ongeloo
vigen nog de kracht van Christus kent, kunnen die werken, afgedacht van de 
motieven, waarmee ze gedaan zijn. Hem nog welbehagelijk zijn", a.w., 101. 
De ongelovigen "hebben nog mogen meebouwen aan het geheel der wereld, 
dat gered wordt, hun leven is ondanks hun afval en vijandschap voor het 
geheel van Gods werk niet totaal tevergeefsch geweest", a.w., 102. Meebouwen 
aan het geheel der wereld - Kuypers cultuur-gedachte duikt hier op, al is 
het bescheidener uitgewerkt. We lezen van "niet totaal tevergeefsch". Cf. 
ook a.w., 105: "Van cultuuroptimisme kan geen sprake zijn". Niettemin is 
de richting van het betoon van Gods goedheid toch weer duidelijk cultureel. 
Wij houden daarentegen vast aan het gevondene in § 6: Gods algemene ge
nade inviteert tot zijn kennis en lof, en zij stelt schuldig waar deze kennis uit-
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blijft. De teksten, hierboven besproken, bevestigen wat wij toen gevonden 
hebben. 
De bezwaren, die wij tegen De Graaf hebben, gelden grotendeels ook H. 
Dooyeweerd. Hij blijft wel van algemene genade spreken, maar toch is het 
"geen genade voor de afvallige particulier, maar voor de mensheid in Chris
tus", Vernieuwing en Bezinning, 38. Dat is ons te algemeen gesteld. Want de 
genade aan heidenen is wèl 'bijzonder' (niet in de zin van particulier als 
'wederbarend', maar) als concrete openbaring van God, die de mensen invi
teert tot zijn kennis en hen inexcusabel stelt. Bij Dooyeweerd echter, evenals 
bij De Graaf, gaat het in de algemene genade voornamelijk om het instand
houden van scheppingsordinanties. "Deze ordinantiën zijn dezelfde voor 
christenen en niet-christenen. En het is een blijk van Gods algemene genade, 
dat ook de meest God-vijandige machthebber telkens weer voor deze orde
ningen moet zwichten en capituleren, wil hij een duurzaam positief resultaat 
op zijn werk zien", a.w., 37. Wanneer Dooyeweerd daarnaast ook nog spreekt 
van "individuele gaven en talenten", door God "aan bepaalde persoonlijk
heden geschonken", dan missen wij weer de heenwijzing naar de richting en 
'vrucht' van deze genade: het verheerlijken en danken van God, Rom 2, 21, 
en het misbruik van zijn gaven. God wil door zijn genade, dat de mens actiej 
Hem eer en glorie brengt. Maar dat doet de ongelovige wereld niet. Zij blust 
het licht, misbruikt Gods gaven en wandelt in onwetendheid. 
Deze balans, opgemaakt in de Schrift, geeft ook Calvijn in de gedeelten van 
de Institutie, door Dooyeweerd geciteerd: I, 17, 7 en 11; I, 5, 14; II, 2, 16; 
III, 3, 25; III , 20, 15 en 24, 2. Daarin staat toch waarlijk meer en wat anders 
dan Dooyeweerd er in leest: "Calvin himself subordinated 'gratia communis' 
to 'gratia particularis' and to 'the honour and glory of God', A new critique 
of theoretical thought I, 523. 
Niet alleen Calvijn, maar ook andere gereformeerde theologen gebruiken het 
woord genade zowel voor datgene wat 'ten eeuwigen heil gedijt', alsook voor 
de gaven, die God aan heidenen schenkt. Het zijn niet alleen de remonstranten, 
die in de tijd van de Dordtse synode van 'gemene genade' spreken. Schilder 
heeft reeds op Trigland gewezen (pag. 124). Wij kunnen ook de Acta van 
Dordrecht zelf tot getuige nemen. De afgevaardigden van Nassau spreken in 
één adem over het licht der natuur en de "gemeynere ghenade", a.w., II, 216. 
God verlicht met "die gemeene ende natuerlicke genade" ieder mens, - dat 
onderschrijven ook de afgevaardigden van Embden, a.w. II, 252. Paraeus, die 
wéét waarover hij tegen de remonstranten met hun indifferente algemene ge
nade moet spreken, stelt duidelijk, dat het woord genade "andersins ver-
scheydentlijck genomen wort", a.w. I, 294. Het woord genade strekt zich "in 
hem selven. . . wijt ende breet uyt", zeggen de Bremers, a.w. II, 232, en be
paalde vormen van genade worden door verworpenen tegengestaan, II, 233. 
De Embdense deputatie heeft het over "bedwingende ghenade", II , 237. De 
zuidhollandse afgevaardigden leren een "uytwendige genade, die daer geschiet 
door het boeck der natuere", en die gemeen is aan alle mensen, III, 240. Over
ijssel spreekt van de "alghemeene ghenade", III , 284. Ook de drentse gedepu
teerden kennen een "gemeene genade", al spreken zij daarover voornamelijk in 
verband met de gemene roeping door het Woord, III , 310 v. Het doel van 
deze gemene genade wordt door hen als volgt omschreven: " . . . op dat daer 
door het menschelijcke gheselschap, ende de borgherlicke ordre soude mogen 
onderhouden worden, en aen de Uitvercorenen op verscheyden wijsen daer 
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door alle bedienstigheyt ghedaen worden, ende op dat deselfde tot de inwen-
dighe roepinghe daer door souden bereyt worden", III , 311. 
Slaan wij de dogmatische werken uit die dagen op, dan horen wij dezelfde 
geluiden. Gomarus onderscheidt zelfs een dubbele genade, waardoor de zonde, 
algemeen genomen, bedwongen wordt: "gratia alia . . . interna; lux mentis et 
fraenum cupiditatum: alia externa; furoris Satanae et mundi repressio". Opera 
II , 137b. De verworpenen worden van hun genade beroofd, zegt dezelfde 
schrijver: "Deus tarnen ad conservationem generis ac societatis hominum et ad 
reprobos benignitate sua reddendos eo magis inexcusabiles, et ad electos ser-
vandos, reliquias eorum concessit, et scientiam, conscientiam, politicasque vir-
tutes ad bonum, reipub. distr ibuit . . . Deum privatione gratiae suae, indura-
tionis proprie causam non esse, nee hominibus uUo modo injurium", a.w., I, 
427»'. 
Ronduit leert ook de Synopsis een algemene genade: "Proinde ad hanc gratiam 
(namelijk de wederbarende genade, J. D.) nemo quicquam confert, imo ne vel 
bono gratiae universalis, lucisque naturalis (let weer op de gelijkstelling, J. D.), 
vel gratiae specialioris, legis scilicet, (quae gratiae nomine improprie et cata-
chrestice censetur) sese ad eam, praeparare, disponere et applicare valet", 
Synopsis, Disputatio XVII, 31. 
Historisch gezien is o.i. daarom de stelling van Schilder, dat wel de remon
stranten en niet de gereformeerden het licht der natuur met 'gemene genade' 
hebben aangeduid (pag. 121), niet houdbaar. Uiteraard kennen de gerefor
meerden en remonstranten een geheel verschillend effect toe aan de gratia 
generalis, zoals uit het citaat in de Synopsis kan blijken. Op te merken valt 
daarin ook, dat wel van de gratia specialior, die de wet brengt en niet van de 
gratia universalis gezegd wordt, dat zij 'oneigenlijk' en 'onjuist' genade ge
noemd wordt. 
Nog een enkele theoloog (wij streven niet naar volledigheid) willen wij noemen. 
W. a Brakel onderscheidt de genade in "gemeene ofte bysondere: De gemeene 
genade bewijst God alle menschen door mede-deelinge van lichamelijke wel
daden. Hand. XIV: 17 . . . Tot dese behoort ook het goedt dat God alle ge
roepene doet, haar gevende het Woordt, het middel tot bekeeringe ende salig-
heyt. Tit. 1 1 : 1 1 . . . Hier by geeft Godt gemeene verlichtingen, historisch 
geloove, overtuygingen, bewegingen om bij na een Christen te worden. Siet 
Hebr. VI : 4, 5, 6", Redelyke Godts-dienst I, cap X X X , 26. Zie ook cap III , 
32 vv, waar Gods goedheid, liefde, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid in 
'gemeen' en 'bijzonder' worden ingedeeld. 
Joh. ^ Marck kent naast de zaligmakende ook een algemene genade, die in zijn 
uitleg echter beperkt blijft tot genade binnen de kerk. Het Merch der christene 
Got-geleertheit, IV, 42; VII, 31 vv. Zie ook H. Kuiper, a.w.. Appendix, III v. 
Wij wijzen tenslotte nog op P. van Mastricht, omdat ook Schilder over hem 
spreekt. Van Mastricht onderscheidt drieërlei genade: 
a) de gratia universalis, "qua naturalia dispensat, in omnes et singulas crea-
turas". Deze genade wordt gestaafd met 1 Tim 4, 10; Ps 36, 7 en Matth 5, 45. 
De vrije wilskeuze en allerlei krachten tot het natuurlijk goed worden er toe 
gerekend. Echter: "Quae cuncta licet a gratuito Dei amore, adeoque a gratia 
prosiliant: usu tarnen Scripturae, atque omnis etiam orthodoxae antiquitatis, 
raro et minus proprie gratia dicuntur, quod haec naturam a gratia, contra 
Pelagianos, eau te distinxerit"; 
b) de gratia communis, "qua bona moralia dispensat, in homines peculiariter; 
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sed promiscue electos et reprobos". Hieronder vallen de virtutes intellectus, 
ingenium, sapientia, prudentia (Ex 31, 3) en ook de virtutes voluntatis, ethicae 
(Luc 18, 11); deugden, die aan heidenen en ongelovigen alle ten deel vallen. 
Daarbij moeten verder gerekend worden de genadegaven, quae ad salutaria 
propius videntur accedere, zoals vermeld in Hebr 6, 4. 5; Jes 58, 2; 1 Cor 
13, 1. Men denke aan de vocatio externa en ook aan de vocatio interna (onder
scheiden van de krachtdadige, wederbarende roeping, J. D.) en verder aan alle 
gaven, die in de tijd-gelovigen te zien zijn, Matth 13, 20 v; 
c) de bijzondere genade tot zaligheid. Zie voor dit alles P. van Mastricht, 
Theoretico-Practica Theologia, II, 15 v. Schilder heeft meer dan eens op deze 
passage gewezen. En dan vooral om aandacht te vestigen op wat over de 
gratia universalis gezegd wordt, die aldaar 'min eigenlijk' genade heet. " 'Min 
eigenlijk', dat wil zeggen: het woord 'genade' is niet serieus bedoeld; 't heeft 
geen wetenschappelijke waarde", Heid. Cat. I, 494. Cf. ook a.w., IV, 48. 
Van Mastricht ziet immers het gevaar dreigen, dat natuur en genade pelagiaans 
verward worden. 
Wij vragen ons echter af, of Schilder met zijn beroep op Van Mastricht de 
leer van de gemene gratie bestrijden kan. Want Van Mastricht noemt wel de 
gratia universalis 'min eigenlijk' genade, maar van de gratia communis zegt 
hij dit niet. Terwijl Kuyper zich voor zijn leer van de gemene gratie juist bij 
deze gratia communis, die met haar 'bona moralia' en haar 'virtutes intellectus 
et voluntatis' aan heel de mensheid ten deel valt, heeft aangesloten. 
Bovendien zou Kuyper met Van Mastrichts opmerking over het 'min eigenlijk' 
gebruik van het woord genade in 'gratia universalis' o.i. wel akkoord gegaan 
zijn. Want ook Kuyper wil natuur en genade niet pelagiaans verwarren. Voor 
Pelagius heet "een in de schepping, een met de natuur gegeven 'mogelijk
heid' . . . als zoodanig . . . al 'genade' ", zegt Schilder (pag. 120, curs. van ons). 
Maar voor Kuyper heet een in de schepping ons nog gelaten, verbeurde 'mo
gelijkheid' pas genade. Dat maakt toch verschil! Daarom pleit de passage bij 
Van Mastricht nergens tégen Kuyper. 
Zakelijk heeft Schilder geheel gelijk, wanneer hij opmerkt, dat de gemene 
gratie vroeger in de kerk niet geleerd werd. Wij hebben dat o.i. aangetoond 
met betrekking tot Calvijn. Maar ook de andere geciteerde theologen bieden 
geen zelfstandig fungerende leer van de gratia communis. Meestal gaat men 
snel over tot de gemene genade, die zich openbaart in de vocatio externa (zelfs 
interna), en dus vanuit de kerk. Zelfstandige aandacht voor de ontplooiing 
van de cultuur hebben wij nergens geconstateerd. De beteugeling van de zonde 
krijgt aandacht, maar van een progressieve werking van de gemene gratie lezen 
wij niet. 
Toch is er na Calvijn o.i. achteruitgang te bespeuren. Zo open-terminologisch 
en dynamisch Calvijn van algemene genade sprak, zo verstarrend komt ons de 
latere schematiek voor, zoals we die o.a. bij Van Mastricht tegenkwamen. 
Schilder zegt van deze theoloog: "De onderscheidingswellust treedt al te vlot 
aan den dag, en blijkt dra zichzelf te overbelasten, als we erop letten, dat niet 
alleen de liefde, en de genade, maar ook de 'goedheid' Gods weer wordt onder
scheiden in 'algemeene, gemeene en bijzondere' ", a.iv., I, 495. Van Mastricht 
en de anderen putten voortdurend uit de frisse bron Calvijn, maar het water 
wordt gekanaliseerd. Schematiek zonder leven. De golf, om met Schilder te 
spreken, gaat in het isolerend busje. 
Terminologisch blijft er overigens veel verschil. Wat de een gratia communis 
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noemt (Van Mastricht), komt bij de ander als gratia universalis voor (Synop
sis); de een duidt met algemene genade aan wat de ander gemene genade 
noemt (resp. Overijssel en Drente te Dordt). Beperkt k Marck de gratia com
munis tot de door Gods Woord geroepenen (pag. 127), Van Mastricht betrekt 
de gratia communis op alle mensen, zoals wij gezien hebben. 
'Gemeen' en 'algemeen' worden minder scherp onderscheiden dan Schilder het 
voorstelt (pag. 126 v). Zeker bij Calvijn. Wat hij onder algemene genade ver
staat, kan hij, zoals wij in de vorige paragraaf gezien hebben, uitdrukken met 
specialis, generalis en universalis. Inderdaad niet met gratia communis. Deze 
term komt bij Calvijn niet als terminus technicus voor, cf. H. Kuiper, a.w., 
177 V. Maar wat Schilder onder communis verstaat, namelijk "de genade, die 
iedereen in de kerk krijgt" (pag. 127), kan Calvijn ook universalis of generalis 
noemen. Cf. IV, 390, 22 (Inst III, 22, 1 0 : . . . si universaliter omnes ad se in-
vitet, paucos vero electos admi t t a t . . . Zie ook IV, 419, 16 (Inst III, 24, 8): 
Est enim universalis vocatio. Ook IV, 429, 35 (Inst III , 24, 17): "quamlibet 
enim universales sint salutis promissiones. . . " Een bewijs te meer, dat Calvijn 
weinig gedacht heeft in de latere schema's van generalis (universalis) - com
munis - specialis. Het effect van de genade verschilt. Bij de uitverkorenen 
leidt zij tot zaligheid, bij de anderen niet. Dat is een duidelijk verschil. Maar 
genade blijft het, ook voor alle verworpenen. De grenzen, die bij Calvijn 
vloeiend waren - algemene genade - worden getrokken door zijn nazaten -
de algemene genade - om dan door Kuyper als grenzen van twee rijken ge
markeerd en bewaakt te worden - de gemene gratie als dogma. 
Wij merken tenslotte nog op, dat het ons juister lijkt niet van genade voor de 
val te spreken, zoals Calvijn doet (pag. 221). Ook toen leefde de mens van 
Gods onverdiende liefde, maar na de val was deze liefde ook nog verbeurd. 
Deze beide elementen liggen in xapis: "unearned and unmeri ted. . . or indeed 
demerited". Dit woord wordt gebruikt in "reference to the sins of men", 
R. C. Trench, Synonyms of the New Testament, 169. Cf. A. Kuyper, E Voto 
II, 537. 

§ 8. Oordeel en toorn van God. 

Terecht heeft Schilder aandacht gevraagd voor het oordeel en de toorn 
van God. De kerk kan hem slechts dankbaar zijn voor zijn profetische 
kritiek op de gemene gratie, ook al roept Schilders theologische vorm
geving van deze kritiek bedenkingen op, zoals wij reeds gezien hebben. 
De wereld verwekt in haar verachting van God Zijn toom. Da t be
hoort bij de behandeling van ons onderwerp n immer op de achtergrond 
geschoven te worden. 

Na het 'davidische' tijdperk onder Kuyper, volgden de 'salomonische' jaren in 
het gereformeerde leven, dat tot grote bloei gekomen was. De strijd en mis
kenning uit de dagen van Afscheiding en Doleantie werden historie. Eertijds 
als Saul tussen de vaten verstoken, daarna onder Kuyper als een tweede David 
groot geworden, kon het gereformeerde volksdeel het salomonisch tijdperk 
binnengaan: erkend, gerespecteerd en geroepen om in 's lands zaken soms de 
hoogste functies te bekleden. Deze roem borg echter het geestelijk verval in 
zich. Zouden antithese en gemene gratie, bij Kuyper duidelijk ineengestrengeld 
(pag. 64 V, 82, 89, 102 vv), verbonden blijven, óf zou de antithese steeds meer 
theorie en de gemene gratie steeds meer praktijk gaan worden? 
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Reeds tijdens Kuypers leven ontbraken de waarschuwingen niet. De namen 
van D. P. D. Fabius en J. C. Sikkel zijn bekend. Zeven jaar na Kuypers dood, 
schreef Seerp Anema zijn brochure, waarvan wij de titel reeds gebruikt hebben: 
Davidisch of Salomonisch. Tegen de daarin gesignaleerde vervlakking is in 
later jaren het protest steeds scherper geworden. En daarbij was het onver
mijdelijk, dat ook de theologie van Kuyper zelf kritisch onder de loep ge
nomen werd. Dat hier durf voor nodig was, laat zich raden voor wie bedenkt, 
dat nog in 1939 gezegd werd: "Rond Kuyper ons scharen! Daarin ligt het 
behoud van 's Heeren zaak in ons land", V. Hepp, geciteerd in Ref. 19, 183. 
Het strekt Schilder tot eer, dat hij zich krachtig tegen de verwereldlijking van 
het gereformeerde leven (pag. 195 vv), tegen alle gemakzuchtig, anthropocen-
trisch hanteren van de gemene gratie (pag. 132, 196 v: wat God ons 'nog' 
gelaten heeft; pag. 169: 'wat-mag-en-wat-niet-mag') verzet heeft. In zijn 
kritiek moest ook Kuyper zelf betrokken worden. Dat is ons na § 4 wel 
duidelijk geworden. Want de ontbindende kiem van de secularisatie (die 
Kuyper niet beoogd en allesbehalve in zijn leven nagestreefd heeft), ligt theo
retisch wel in zijn stelsel besloten. Het was Schilders bedoeling voor de grond
gedachten van Kuyper de bodem "theoretisch nog wat vaster" te maken (pag. 
191). 
Overzien wij de kritiek, die Schilder op de leer van de gemene gratie heeft 
uitgebracht, dan is o.i. het meest waardevolle daarin de aandacht, die Schilder 
voor het oordeel en de toorn van God gevraagd heeft. Naast het 'mogen' komt 
het 'moeten' te staan (pag. 167 v), naast de 'heerlijkheid' de 'verschrikkelijk
heid' van het cultuurvraagstuk (pag. 196 v), naast de genade de toorn. 
Het is nodig op de theologische uitwerking bij Schilder kritiek te oefenen. Ook 
wij hebben dat gedaan (§ 2). Maar nimmer mag een dergelijke kritiek er toe 
leiden, dat de profetische stem van Schilder tot zwijgen gebracht wordt. Hij 
heeft op de toorn van God gewezen (en hij doet het nóg) in een tijd, die veel 
over genade en liefde, maar weinig over de toorn en haat van God rept. Wie 
het laatste echter omzwachtelt, verliest het eerste. De ernst van de toorn kan 
ons alleen de diepte van de genade onthullen. Anders wordt de genade goed
koop. Met grote instemming hebben wij dan ook Schilder van zijn eerste naar 
zijn tweede periode gevolgd (pag. 195-200). 
Het is daarom te meer te betreuren, dat Schilder in zijn derde periode zó over 
Gods evenwichtig handelen spreekt, dat daarin naast Gods eeuwige liefde zijn 
eeuwige haat gesteld wordt en de praedestinatie tot leven èn dood parallel 
gaan lopen. Zelfs zo, dat wij van een praedestinatio ex ira, ter typering van 
de reprobatio, bij Schilder konden spreken. Reactie op Schilders beschouwing 
is niet uitgebleven. Zie J. T. Bakker, Coram Deo, 200 v; H. M. Kuitert, De 
mensvormigheid Gods, 19 vv; G. Visee, Ref. 28, 314. 
Wij behoeven op onze kritiek, in § 2 geuit, niet meer terug te komen. Het gaat 
ons in deze paragraaf om de plaats van de toorn Gods, die in de ogen van 
Calvijn en Schilder terecht centraal moet staan wanneer wij spreken over Gods 
arbeid in de ongelovige wereld. De toom Gods komt over de heidenwereld, 
omdat zij de openbaring van Gods Stivamg en dsiÓTTi; in de schepping veracht, 
Rom 1, 18. 21 vv. "Wie im A T . . . so lassen sich auch im N T alle Motive des 
göttlichen Zorns auf ein Grundmotiv zurückführen: die Gottesverachtung des 
Menschen", G. Stahlin in ThWB V, 442. Omdat deze Godsverachting een 
levensgroot feit is, kan de toorn van God onmogelijk buiten het gezichtsveld 
blijven. De Dordtse Leerregels (III/IV, 4) onderstrepen dat. De mensen mogen 
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dan enig licht der natuur bezitten, maar: "De menschen 'hebben' het, 'bezitten' 
het, hoedanig het ook zij, nooit anders dan bezoedeld; erger: geheel bezoedeld; 
nog erger: op onderscheidene wijze geheel bezoedeld; het allerergst: ze 'hebben' 
het als in ongerechtigheid ten onder gehouden waarheid", C. Veenhof, Kracht 
en doel der Politiek, 23. De waarheid wordt verkracht en daardoor wordt 
Gods toorn opgeroepen. Men kan daarom niet, zoals Kuyper het deed, van de 
toorn zeggen, dat zij "onder en door alles" heenspeelt en dan desondanks een 
dogma van de progressieve gemene gratie ontwikkelen, waarin de toorn van 
God dit gebouw van de gemene gratie blijkbaar niet uit zijn voegen rukt. 
De toorn van God loopt niet parallel met zijn liefde en genade. Dit hebben wij 
tegenover Schilder volgehouden. Deze o.i. schriftuurlijke waarheid mag echter 
een andere niet verdringen, namelijk dat God zich ook in zijn toorn kan ver
heerlijken, Ps 137, 8. 9; Spr 16, 4; Rom 9, 17; 1 Thess 5, 9. Hierin spreken 
Schilder en Calvijn, en trouwens ook Kuyper (maar dan buiten het onderwerp 
van de gemene gratie, b.v. Loc. de Deo, III , 147) de Schrift na. Dit aspect 
mag niet ontbreken voor wie over Gods arbeid in een goddeloze wereld alle 
gegevens van de Schrift in rekening wil brengen. 
Tenslotte nog een opmerking over de concrete, en ook concreet-aanwijsbare 
openbaring van Gods toorn. Wij beseffen hoe gevaarlijk het is uit de feiten tot 
Gods gezindheid van genade of toorn te besluiten. "Geen enkel feit spreekt een 
zodanige taal, dat we er een conclusie uit mogen trekken ten aanzien van Gods 
gezindheid, indien God zélf ons niet openbaart, dat Zijn gezindheid in die 
feiten haar uitdrukking vindt". G. C. Berkouwer, De Voorzienigheid Gods, 
207. We hoorden Calvijn zeggen, dat alle voorspoed een zegen is, terwijl ramp 
en tegenspoed een vloek zijn. Maar deze stelling roept vragen op. De Schrift 
leert, dat het vaak anders is; zó vaak, dat we van genoemde stelling moeilijk 
'een regel met uitzonderingen' kunnen maken. Cf. Ps 49; 73; Job; Prediker; 
Jer 12, 1 vv; Rom 5, 3 vv; 1 Petr 3, 14 vv. 
Anderzijds maakt de Schrift veel feiten wèl doorzichtig. Wij denken o.a. aan 
Rom 1, waar Paulus de verachting van God onder de heidenen duidelijk ge
straft ziet met overgave aan hartstochten, schandelijke lusten en een verwer
pelijk denken. Daarin openbaart zich Gods toorn. Zodat we ook voorzichtig 
moeten zijn met Schilders stelling, dat 'stricto sensu' de gezindheid van God 
alleen maar uitgedrukt staat in de boeken, die boven zijn. Stricto sensu zou 
dan immers alle concrete aanwijzing van Gods oordelen (en zegeningen), die 
we bij Calvijn zo vaak vinden, onmogelijk worden. Wij mogen uit de feiten 
niet zonder meer, d.w.z. niet buiten wat de Schrift belooft en dreigt om, tot 
Gods gezindheid concluderen. Maar wij kunnen, omdat de Schrift èn belooft 
èn dreigt, dikwijls in het geloof wel concreet op Gods genade en toorn in de 
feiten wijzen. Al schuilen hier grote moeilijkheden, die een uitvoeriger be
spreking nodig maken dan ons nu mogelijk is. Men zie b.v. G. C. Berkouwer, 
a.-w., 190-228; M. C. Smit, The divine mystery in history en J. Kamphuis, De 
hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus. 
O.i. ligt de waarheid tussen de stellingen van Calvijn en Schilder in. Wij 
moeten het concrete spreken over Gods leiding in de geschiedenis niet kwijt
raken, maar gemakkelijk zullen onze conclusies nimmer kunnen zijn. 

§ 9. Gods gezindheid — 'met twee woorden spreken'. 

De leer van verkiezing en verwerping mag ons niet doen concluderen, 
da t in het leven van de uitverkorenen geen t o o m Gods en in het leven 
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van de verworpenen geen genade Gods openbaar kan worden. Ook is 
het niet mogelijk over genade- en toornopenbaring te spreken lós van de 
daarmee corresponderende concrete gezindheid van God, die in en 
jegens een zelfde mensenleven verschillend kan zijn. Bovendien is het 
onjuist een van beide termen (genade of toorn) ten koste van de andere 
als niet-wetenschappelijk (waarnemingstaai, anthropomorphisme, e.a.) 
te kwalificeren. Wij moeten, zoals vaker, met twee woorden spreken. 
De leer van een 'gunstige gezindheid Gods jegens de mensheid in het 
gemeen' (Kalamazoo 1924) en ook het spreken van een 'algemeen aan
bod van genade' bergen het gevaar van abstractie in zich. 

Genade èn toorn worden openbaar in het leven van Gods uitverkorenen. Met 
hun grove zonden vertoornen David, Petrus en andere heiligen "God zeer, 
vervallen in schuld des doods, bedroeven den Heiligen Geest, verbreken voor 
een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun consciëntle, en ver
liezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade; totdat hun, wanneer zij 
door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn 
Gods opnieuw verschijnt", D.L.V. 4 en 5. 
De Schrift spreekt duidelijk van Gods wendingen van toorn naar liefde en van 
liefde naar toorn, zónder dat deze wendingen problematisch worden, b.v. 
Ex 32, 12; Deut 13, 17; Joz 7, 26; 2 Kron 29, 10; Ps 30, 6; Jes 54, 8; Hos 14, 
5; Mich 7, 18; Joh 3, 36; Ef 2, 3. Vooral de laatste tekst is instructief: "Ook 
wij allen hebben vroeger (noré) daarin (namelijk in overtredingen en zonden, 
J. D.) verkeerd . . . en wij waren van nature ((püoEi), evenzeer als de overigen, 
kinderen des toorns (téxva ÓQV'i?)". Wij moeten deze wendingen ook niet tot 
een probleem maken, zoals o.i. Calvijn met zijn 'quodammodo' en Schilder met 
diens 'volstrekte gezindheid van liefde of van haat' doen (pag. 279 v). Want 
zo rijst de vraag, of Gods toorn, die in de geschiedenis van God met zijn volk 
zich openbaart, nog wel een werkelijkheid in God is. Aanduidingen als 'quo
dammodo', 'waarnemingstaal', 'anthropomorph' doen daaraan o.i. te kort. 
Het schoonste voorbeeld, dat de Schrift van Gods toorn in zijn verschrikking, 
maar ook in zijn wijkende verschrikking geeft, is het lijden en sterven van 
Jezus Christus. Hij deelt in de eeuwige liefde van zijn Vader, maar ondergaat 
toch diens toorn tot in de Godverlatenheid toe. Deze toorn op Golgotha is 
geen toneel, hij is reëel, huiveringwekkend van diepte. Wij hangen geen sub
jectieve verzoeningsleer aan, "waarin het lijden van Christus gezien wordt als 
een teken van de liefde Gods, dat er op gericht is wederliefde te wekken in de 
harten en zo de 'verzoening' te realiseren... Elk element van toorn en ge
rechtigheid Gods wordt (in een dergelijke verzoeningsleer, J. D.) uitgeschakeld 
op de weg der verzoening. Het kruis wordt kenprincipe der liefde Gods. . . 
De fout van de noëtische, subjectieve verzoeningsleer is, dat zij de liefde Gods 
denatureert tot een affectloos, onbewogen sentiment, dat onbeledigbaar en on
kwetsbaar is, een liefde, die dan alleen nog maar 'onthuld' behoeft te worden 
zonder strijd en zonder offer en zonder daad in de geschiedenis. Deze 'ont
hulling' komt dan te staan tegenover de toorn Gods, die dan als een mens-
vormig begrip uit het denken over God moet worden uitgeschakeld", G. C. 
Berkouwer, Het Werk van Christus, 301 v. Dit 'uitschakelen' is ongeoorloofd. 
Christus heeft zich voor zijn Vader gesteld "om zijn toom te stillen met volle 
genoegdoening", N.G.B., art. 21. Cf. D.L. I, 4; V, 7. In de 'teken'-be-

333 



schouwingen "komt men niet alleen in strijd met de belijdenis der kerk, maar 
met zo vele getuigenissen der Schrift, die in het kruis van Christus maar niet 
een teken, een illustratie, een onthulling zien, maar een historisch gebeuren, een 
historische daad, waardoor de schuld wordt weggenomen", Berkouwer, a.w., 
301. Cf. Jes 53, 5 vv; Rom 3, 25; 5, 9 v v ; 2 Cor 5, 18 v, 21; Hebr 2, 17; 
5, 7 vv; 13, 12 v; 1 Thess 1, 10. 
Dit alles zouden Calvijn en Schilder ongetwijfeld van harte onderschreven 
hebben. Men leze Christus in 2ijn lijden om te weten, hoe werkelijk en diep 
de toorn van God in het leven van Christus geweest is volgens Schilder. Van 
een quodammodo is hier geen sprake. Terecht. Hoe kan de mens Jezus 
Christus, van eeuwigheid door God in liefde gekend, thans onder Gods toorn 
staan? Dat blijft een geheim. Calvijn en Schilder komen hier niet met een 
'verklaring'. Zij houden liefde en toorn beide vast, zonder de toorn met een 
'quodammodo' te verzwakken. Doch wat hier gebeurt, had het quodammodo 
van Calvijn o.i. ook elders overbodig moeten maken. Wij staan telkens voor 
een geheim en moeten met twee woorden spreken: Ef 1, 4 v - uitverkoren in 
Christus voor de grondlegging der wereld en in liefde tevoren er toe bestemd 
als zonen van God te worden aangenomen, èn Ef 2, 3 - vroeger kinderen des 
toorns. De eerste tekst is niet theologisch-wetenschappelijk in tegenstelling tot 
de tweede, die dan anthropomorphe waarnemingstaai zou spreken. Beide zijn 
zij waar, berustend op werkelijkheden in God. Hij h^d de Zijnen in Christus 
lief en Hij wis toornig op hen. Hij heeft de Zijnen lief en kan nóg op hen 
toornen, Ef 5, 6; Col 3, 6. Het is nóg vreselijk te vallen in de handen van de 
levende God, Hebr 10, 31. 
Met twee woorden zullen we moeten blijven spreken. Er zijn trouwens meer 
punten in de christelijke leer waarin dat nodig is. Wij denken aan Gods ver
kiezing en onze verantwoordelijkheid, aan de verzoeking door Satan en de 
beproeving door God. Hier blijven vragen en men kan met K. J. Popma 
zeggen, dat wij ons op dit punt begeven in geheimen, die voor ons gesloten 
blijven, zodat wij noodzakelijk onbeantwoordbare vragen stellen, "d.i. vragen 
die géén vragen zijn". Levensbeschouwing I, 231. 
Wij wensen zo in Schilders spoor verder te gaan. Hij heeft er voortdurend op 
gehamerd niet eenzijdig te zijn en twee woorden te gebruiken. Welnu, liefde 
èn toorn, twee 'gezindheden' van God (cf. D.L. V, 5!) openbaren zich in een
zelfde mensenleven. Zij laten zich daarin gelden, in volle ernst, ook al heeft 
Gods eeuwige liefde in het leven van zijn kinderen het eerste en het laatste 
woord. 
Zo wordt de toorn van God niet verzwakt tot een affect (de toorn komt en 
wijkt, wordt gestild) in de machteloze zin van het woord, waarvoor Schilder 
vreesde. Dat blijkt eveneens uit de toorn van God over Christus. De toorn 
ontbrandt, ontlaadt zich ten volle op Golgotha. Affect, maar ook effect. Want 
"dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft", 2 Cor 
5, 18. "Het Goddelijk initiatief wordt allerminst in de duisternis gehuld, wan
neer de weg van Christus' offerande komt open te liggen. Integendeel: Juist 
daarin komt het liefdevolle en souvereine handelen Gods tot volle openbaring. 
Wel is Christus het zoenmiddel, maar het is God, die Hem heeft voorgesteld 
als zoenmiddel", Berkouwer, a.w., 299. 
Wij kunnen hier niet breed ingaan op de kwesties rond het 'anthropomorphe' 
spreken Gods. Dat onderwerp stelt ons voor ingrijpende en moeilijke vragen, 
die wij niet onderschatten. Zie hierover G. Visee, Over het 'anthropomorphe' 
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spreken Gods in de Heilige Schrift, Ref. 28, 273 vv; J. Kamphuis, Katholieke 
Vastheid, 69 vv; J. M. Kuitert, De mensvormigheid Gods; P. den Ottolander, 
Deus Immutabilis, Wij beperken ons tot een enkele opmerking in verband met 
Gods toorn. Schilder zegt daarvan: "Met n a m e . . . als Gods toorn ter sprake 
komt, is de teekening der Schrift meermalen anthropomorph of anthropopa-
tisch. Daarover bestaat geen verschil: wèl over de vraag, of er een werkelijke 
afscheiding is tusschen anthropomorphe en niet-anthropomorphe uitdrukkingen 
in de beschrijving van Gods eigenschappen als b.v. toorn en barmhartigheid, 
haat en liefde", Heid. Cat. I, 472. 
Zelfs deze vraag (J. Kamphuis: "een broodnodige vraag", Katholieke Vast
heid, 89) gaan wij niet analyseren. Het is ons feitelijk om iin aspect van deze 
vraag te doen. Wanneer de Schrift ons leert, dat God zich wendt van toorn 
naar liefde (en omgekeerd), is deze wending dan anthropomorph van aard of 
niet? En moet, wanneer wij 'zuiver' over God willen spreken, de anthropo
morphe beschrijving van Gods toorn als affect daarbij plaats maken voor een 
tekening van Gods toorn als e/fect? Op deze vragen zou alleen bevestigend 
geantwoord kunnen worden als in de Schrift zelf het 'anthropomorphe' spreken 
over Gods toorn die zich kan wenden, 'weggewerkt' werd (om een term van 
Schilder te gebruiken, pag. 133). Daarvan blijkt echter niets. Een 'afscheiding' 
is in de Schrift nergens te constateren. Onze gegevens, vermeld op pag. 296 v, 
en vooral hierboven over de toorn Gods in het lijden van Christus, bewijzen 
het tegendeel. Geldt ook hier niet: Niemand heeft ooit God gezien, maar de 
eniggeboren Zoon, die heeft Hem doen kennen. Joh 1, 18, ook in Zijn toorn} 
Toorn, die ontbrandt en wijkt? 
Wij willen vasthouden aan wat Schilder beoogde. Gods besluiten mogen we 
niet uit het oog verliezen. Maar anderzijds mag de eeuwigheid ons het gezicht 
op de tijd met Gods bewogen en beslissend handelen en met Zijn wendingen 
daarin, niet benemen. De geschiedenis is meer dan een groot publicatie-bord 
van de eeuwigheid. Wij moeten voortdurend met twee woorden spreken, waar
van het eerste (over de eeuwigheid) het tweede (over de tijd) nimmer als naief, 
anthropomorph en als waarnemingstaai mag verslinden (pag. 132 vv). 
Dat laatste geldt ook wanneer we aandacht vragen voor Gods gezindheid 
jegens de verworpenen. Hij toornt op hen, want "wie de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem", Joh 3, 36. Doch 
is deze gezindheid van God de enige, die zich in het leven van de ongelovigen 
openbaart? Wij ontkennen dit. Want ook al blijft de toorn die het laatste 
woord behoudt, op hen rusten, er valt méér te zeggen. Hoe kan de genade van 
God, zoals Rom 9, 4; 1 Cor 10, 1-4; Hebr 6, 4-6 e.a.p. daarvan spreken, 
buiten zijn barmhartige gezindheid verleend zijn? "Den gansen dag heb Ik mijn 
handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk", Rom 10, 
21. Wat was er nog aan Gods wijngaard te doen, dat Hij er niet aan gedaan 
heeft?, Jes 5, 4. De ongelovigen staan straks in het oordeel schuldig, omdat ze 
het getuigenis van Gods liefde versmaad hebben, en daarom wordt hun mis
daad verdubbeld. Ze beantwoorden niet aan een zo grote zachtmoedigheid en 
goedwilligheid (pag. 242, Calvijn). 
Maar ook t.a.v. de heidenen is Gods gezindheid niet volledig beschreven wan
neer wij alleen op zijn toorn wijzen. Wij denken aan de Schriftplaatsen, die in 
§ 7 besproken zijn. Ps 145, 9 vermeldt Gods goedheid en barmhartigheid voor 
allen en over al zijn werken. Vergelijking met vs 8 leerde ons, dat tussen de 
gebruikte aanduidingen geen scherpe onderscheiding gemaakt kon worden. 
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Maar kan dan b.v. Gods barmhartigheid los van Gods vriendelijke gezindheid 
gedacht worden? Wij kennen Schilders exegese, waarin hij zegt, dat Ps 145, 9 
"nog geen wetenschappelijke uitspraak over Gods gunstige gezindheid jegens 
de menschheid in het algemeen (is). In de gezindheid komen Gods gedachten, 
die ik in zijn werken nimmer adaequaat uitgedrukt vind, tot haar eenheid 
terug; daarin ontmoet de ééne de andere", Re f. 20, 28. Als Schilder zou be
doelen met "nimmer adaequaat", dat er méér over Gods gezindheid jegens 
heidenen te zeggen valt dan Ps 145, 9 doet, heeft hij volkomen gelijk. Schilder 
gaat echter verder. Hij laat Ps 145, 9 als niet-wetenschappelijk terzijde voor 
de beantwoording van de vraag naar Gods gezindheid. Het komt ons voor, 
dat dit ongeoorloofd is. Want de feiten, de werken van God worden hier door 
de Schrift zelf geïnterpreteerd en dan in het licht van Gods barmhartige ge
zindheid geplaatst. Niet wij klimmen vanuit onze naieve ervaring op tot deze 
conclusie, maar de Schrift spreekt aldus. Zoals Paulus in Rom 1 de feiten in 
de heidenwereld met de toorn van God verbindt, zo verbindt de dichter van 
Ps 145 de feiten met Gods barmhartigheid. Beide moeten we laten staan. 
Ook hier spreken we met twee woorden. Gods gezindheid blijft niet verborgen 
achter de wolken wanneer de Schrift zelf de feiten verklaart. En dan genuan
ceerd. A. Janse heeft er op gewezen, dat wij God niet naar het beeld van de 
mens moeten maken. "Als ik toornig ben op iemand, dan ben ik dat geheel. 
Van goedertieren zijn over hem (tegelijk) kan dan geen sprake zijn". Maar 
naar dit beeld van de mens moeten wij God niet afmeten. "Profetisch wijzen 
naar de gehele Schrift en alles aanvaarden wat de Schrift zegt", is opdracht, 
A. Janse, geciteerd in Opbouw, 6e jg, 175. 
Ook Matth 5, 44 en Luc 6, 35 zijn hier leerzaam. Van de eerste tekst zegt 
Schilder, dat een discipel van Christus zijn gezindheid van afkeuring en toorn 
over de vijanden niet mag laten blijken in daden van straf of wraak. "De 
gezindheid, die in zijn hart ten aanzien van den konkreten mensch met zijn 
konkrete daad van vijandschap en zelfs vervolging leeft, dié moet niet in de 
daden, in zijn 'houding' uitkomen. Daarin moet uitkomen hoe hij tegenover 
den HEERE staat. En zéker is dié gezindheid (jegens den Heere) geen tegen
stelling met den toorn over de zonde, noch met de uitdrijving, op 's Heeren 
bevel, van kerkvervolgers (Gal. 4 :30), noch met den lateren jubel over Gods 
recht in den ondergang van Zijn haters", Ref. 20, 28 v. In onze eigen woorden 
samengevat: De discipelen moeten hun ware gezindheid van toorn verbergen 
achter d^den van liefde. 
Deze exegese lijkt ons onhoudbaar. Want het gebod 'Hebt uw vijanden lief' 
wordt hier van de liefdevolle gezindheid losgemaakt. Het is wel juist gesteld, 
dat op ddden aangedrongen wordt: "Met dit liefhebben is niet enkel een inner
lijke stemming of gezindheid gemeend, doch ook een liefdevolle werkzaamheid, 
een daadwerkelijk betonen van liefde door handelingen. Zo is er ook aan
sluiting aan wat volgt, waar ook van daden gesproken wordt, die uit een 
liefdevol hart moeten voortkomen", schrijft S. Greijdanus n.a.v. de parallelle 
plaats Luc 6, 27, Korte Verklaring Lucas, I, 163 (curs. van ons). 
Daad en gezindheid gaan dus samen. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste als 
blijkt, "dat gij Zijn geest hebt, en dat uw hart en zin en innerlijk met Zijn 
innerlijk in overeenstemming is, door Zijn Geest bepaald". Gods doen komt 
voort "uit Zijn wezen of a.h.w. Zijn innerlijk zijn, zoals het ons voorge
schreven doen voortkomen moet uit een innerlijk liefdebetoon", Greijdanus 
a.w., 166. Wij delen deze mening. Schilders uitleg wordt nog onwaarschijn-

336 



lijker wanneer -we bedenken, dat Christus in Matih 5 het gevoelen van vs 43: 
"Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten" gaat bestrijden. 
Christus keert zich juist tegen een verkeerde gezindheid, die geen goede 
vruchten kan voortbrengen en daarom plaats moet maken voor de gezindheid 
van liefde, die deze vruchten wèl oplevert en daarin beantwoordt aan Gods 
gezindheid. 
Ook wat Schilder schrijft over Gods goedheid, zoals deze in Luc 6, 35 ter 
sprake komt, kan moeilijk onze instemming hebben. Schilder ziet in deze tekst 
een uitspraak over Gods "werken, zooals ze den geadresseerde aanspreken. 
Maar niet over zijn gezindheid gelijk ze Hemzelf bekend en bewust is", Ref. 
20, 36. Wij hoorden van Greijdanus hierboven een ander geluid. Maar afgezien 
daarvan, in Luc 6, 35 geven niet wij een interpretatie van Gods werken 
(Schilder: "zooals ze den geadresseerde aanspreken"), maar Christus, die de 
Vader doet kennen, zelf. "When Schilder argues that we cannot legitimately 
reach a conclusion about God's attitude from the facts, we reply that we are 
specifically told that God's attitude is revealed in these facts. This is not to 
deny for a moment that, throughout it all, the rain and sunshine are means by 
which the wicked adds to his final punishment", C. van Til, Common grace, 
32. We hebben ook in Luc 6, 35 "a direct statement about the attitude of God, 
in the light of which the facts are interpreted", a.w., t.a.p. 
Met nadruk stellen we, dat er mëér over Gods gezindheid jegens heidenen in 
de bijbel staat dan Matth 5, 44 en Luc 6, 35 ons vertellen. Wat Schilder over 
de toorn van God en over die van de gelovigen met hun "lateren jubel over 
Gods recht in den ondergang van Zijn haters" zegt, moet ook in rekening ge
bracht worden. Al weer: wij hebben meer dan één woord nodig. 
Nog iets over Hand 14, 16. 17. Schilder legt alle nadruk op 'regen en vrucht
bare tijden' als bewijsstukken voor Gods oordeel. De mens zal niet te veront-
schuldieen zijn. Wat Schilder daarvan zegt, onderschrijven wij van harte, zoals 
kan blijken uit wat wij over richting en vrucht van Gods genade jegens 
heidenen gezegd hebben. Maar evenmin als Van Til zien wij in, dat het ene 
het andere uitsluit: "We cannot understand why the one cannot be true as well 
as the other. To be a witness of God, of the whole God, these gifts must show 
His mercy as well as His wrath. God's judgment is threatened because men 
reject God's mercies", a.w., 33. 
Zowel bij Hand 14, 16 v, Ref. 20, 36, als op vele andere plaatsen (pag. 165 v) 
komt Schilder met de onderscheiding tussen het creatuurlijke en de creatuur. 
God is jegens het eerste, maar niet jegens de tweede (als verworpen mens) 
gunstig gezind. Wij hebben gezien, dat ook aan Calvijn deze onderscheiding 
niet vreemd is (pag. 251 v). Op de Dordtse synode werd zij gebruikt door 
S. Lubbertus, Acta ofte Handelinghen, III , 17. 
In deze onderscheiding ligt de juiste gedachte, dat God zeker aandacht voor 
zijn schepselen heeft als zijn maaksel, ondanks hun zonde. Ninevé b.v. wordt 
(ook) gespaard omdat het 120.000 kinderen en veel vee telt. Maar onjuist is 
het o.i., de aandacht voor het persoon-zijn te abstraheren van de persoon zelf. 
In Rom 11, 28 vinden wij een voorbeeld hoe God jegens dezelfde personen 
verschillend gezind kan zijn zónder dat dit tot een onderscheiding tussen het 
creatuurlijke en de concrete mens leidt. De Joden zijn naar het evangelie 
vijanden (verwerpelijk voor God) om uwentwil (heidenen van afkomst), naar 
de verkiezing zijn zij geliefden (van God) om der vaderen wil. Dezelfde per
sonen zijn, onder het ene aspect bezien, verwerpelijk voor God, maar onder 
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het andere aspect geliefd in zijn ogen. êx*eot, &yaia\To'i - zij zijn het beide 
malen! Zo ook in Matth 5, 44 v. Stellig zal God zijn vijanden, de bozen en 
onrechtvaardigen, liefhebben (ook) omdat Hij in hen zijn schepsel ziet. Toch 
heeft Hij (niet het creatuurlijke in zijn vijanden, maar) zijn vijanden lief. 
Jegens hen is Hij goedertieren, mild, liefdevol. Daarom achten -wij de onder
scheiding van Calvijn en Schilder, zodra ze abstraherend het creatuurlijke van 
de concrete mens scheidt, onjuist. 
Bovendien vragen wij ons af, of God zijn eigen maaksel, ook in de Satan en 
in de Antichrist altijd liefheeft (pag. 165). Kunnen we dat blijven zeggen, 
wanneer we bedenken, dat God de Satan en alle verworpenen voor eeuwig 
straks van voor zijn aangezicht wegdoet in de buitenste duisternis, Matth 8, 12; 
22, 13; 25, 30; 2 Petr 2, 4. 17; Jud 13; Openb 22, 15, waarin Hij zijn maaksel 
voor eeuwig aan pijn en vuur, d.i. aan de afbraak overgeeft, Jes 66, 24; 
Matth 8, 12 e.a.? Dan is het toch wel een abstractie, vreemd aan het handelen 
van God, om nog van zijn liefde jegens het creatuurlijke in deze afgrijselijke 
schepselen (Jes 66, 24) te reppen. 

Wij kunnen ons, sprekend met twee woorden, ook niet vinden in de uitspraak 
van Kalamazoo over Gods gunstige gezindheid jegens de mensheid in het ge
meen ("the favorable attitude of God toward mankind in general, and not 
alone toward the elect", zie pag. 278). Want in de Three Points van 1924 
(zie voor de volledige tekst C. van Til, a.w., 19 vv) ontdekken we ten aanzien 
van deze gunstige gezindheid hetzelfde euvel als bij Kuyper ten aanzien van 
de gemene gratie: zij wordt tot een geabstraheerde grootheid. Deze gunstige 
gezindheid wordt apart behandeld, leidt tot een lééruitspraak en gaat als eerste 
van Drie Punten fungeren, waarin verder over de weerhouding van de zonde 
in het leven van individu en gemeenschap en over burgerlijke gerechtigheid 
enkel optimistische geluiden te horen zijn. Onvermeld blijft, dat God mensen 
liefheeft, die zijn liefde verachten en zijn gaven misbruiken, zodat het slot van 
D.L. III/IV, 4 (niet geciteerd door Kalamazoo, evenmin als door Kuyper) 
geen aandacht krijgt. Hier verdoezelt 'the favorable attitude* weer zo gemak
kelijk de werkelijkheid van Gods toorn, waaronder allen, buiten Jezus Chris
tus levend, besloten blijven. De spanning, die teksten als Matth 5, 44v en 
Hand 14, 16v kenmerkt, verdwijnt, zodra er geen aandacht geschonken wordt 
aan Gods bewogen bezig zijn met de wereld, die zijn gunstige gezindheid 
veracht en zich zo inexcusabel maakt. 'The favorable attitude' zonder context 
wordt tot een goedkope aangelegenheid. 
Ook C. van Til heeft zich beziggehouden met dit onderwerp. Hij wil van 
Gods liefde jegens de mensheid in het gemeen spreken, vóór de zondeval. 
Maar "a little later God hated mankind in general. That was after mankind 
had sinned against God. Is there any doubt that the elect, as well as the 
reprobate, were under the wrath of God? Calvin says that the whole human 
race is "individually bound by the guilt and desert of eternal death, as derived 
from the person of A d a m " . . . So the elect and the reprobate are under a 
common wrath, a.w., 74. Van Til wil dus corporatief, "organisch" denken. 
"I t was mankind, not some individual elect or reprobate person, that sinned 
against God. Thus it was mankind in general which was under the favor 
of God, that came under the wrath of God", a.w., t.a.p. Daarna komt Chris
tus met zijn verlossend werk voor de mensheid. Ook al is Hij niet gestorven 
voor alle mensen, doch alleen voor zijn volk: "His people are not yet His 
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people except in the mind of God. They are still members of the sinful mass 
of mankind. It is with them where they are that contact is to be made. The 
offer or presentation (van Christus, J.D.) is not to those who believe any 
more than to those who disbelieve. The offer comes to those who have so 
far neither believed nor disbelieved. It comes before that differentiation has 
taken place. It comes thus generally, so that differentiation may have mea
ning", a.w., 78. Eerst komt 'the common', het 'gemene' en daarna "in each 
case, comes the conditional. History is a process of differentiation", a.w., 74. 
Het is in Van Til te waarderen, dat hij durft spreken van een verandering 
in Gods gezindheid. "We need at this point to be fearlessly anthropomorphic", 
a.w., 73. Maar dan moet hij ook anthropomorph blijven spreken en niet gaan 
abstraheren. Waar vraagt de Schrift van ons te geloven, dat God de mensheid, 
waarvan op twee na nog niemand geboren was, eerst liefhad en even later haat
te? Van Til vecht tegen abstracties, 34 vv, en vaak doeltreffend; maar valt hij 
hier niet in zijn eigen zwaard? Bovendien: corporatief doorredenerend zou 
de mensheid door Christus weer van 'the common wrath' ónder 'the common 
grace' gekomen moeten zijn. Van Til wil deze conclusie kennelijk niet trek
ken: "There is a certain attitude of favor on the part of God toward a 
generality of mankind, and a certain good before God in the life of the 
historically undeveloped unbeliever", a.w., 94 (curs, van ons). De Schrift zou 
trouwens een dergelijke 'algemene' wending van de toorn naar de genade 
niet toelaten. De toorn Gods blijft op een ieder, die de Zoon ongehoorzaam 
is, Joh 3, 36. Er staat niet: komt (weer) over een ieder. 
Voor Van Til vloeit de gemene gratie van na de zondeval voort uit die van 
voor de val: "All common grace is earlier grace. Its commonness lies in its 
earliness. It pertains not merely to the lower dimensions of life. It pertains 
to all dimensions, and to these dimensions in the same way at all stages of 
history. It pertains to all the dimensions of life, but to all these dimensions 
ever decreasingly as the time of history goes on. At the first stage of history 
there is much common grace. There is a common good nature under the 
common favor of God. But this creation-grace requires response. It cannot 
remain what it is. It is conditional. Differentiation must set in and does set 
in. It comes first in the form of a common rejection of God. Yet common 
grace continues; it is on a 'lower' level now; it is long-suffering that men 
may be led to repentance . . . Common grace will diminish still more in the 
further course of history", a.w., 82v (curs, van ons). 
Helder wordt het ons niet. Waarom continueert de gemene gratie zich na 
het intreden van de 'gemene wraak', waarvan wij hierboven hoorden? Wordt 
zij hier niet tot een abstracte grootheid? Hoe is haar verhouding tot Christus? 
Het is ons bij Van Til alles te schematisch en we missen het bewijs uit de 
Schrift. 

Ook de term 'algemeen en welgemeend aanbod van genade' achten wij niet 
zonder gevaar. Hij kdn goed verstaan worden. Wij wijzen op wat Calvijn 
over Gods waarachtige, welgemeende aanbieding van genade geschreven 
heeft (pag. 240vv). Zie ook C. Veenhof, Ref. 28, 380v. Dit goede gebruik 
van genoemde term heeft Hoeksema ten onrechte bestreden. Wij denken aan 
wat hij schrijft over de beloften, die alleen voor de uitverkorenen zouden zijn, 
en aan zijn 'bolster-kern' constructie, waarin de beloften aan Israël (de kerk) 
als geheel gericht, niet voor de bolster der verworpenen, maar slechts voor de 
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kern van uitverkorenen bestemd zijn, H. Hoeksema, Een kracht Gods tot 
zaligheid, 23 v, 72> v. Cf. A. C. de Jong, a.w., 38 vv; L. Doekes, Ref. 22, 182 v, 
333; J. Kamphuis, Ref. 29, 293. 
Gemakkelijk kan echter het 'algemeen aanbod van genade' tot een even goed
kope aangelegenheid worden als het spreken van Gods gunstige gezindheid 
jegens de mensheid in het gemeen. Reeds Greijdanus wees er in 1931 op, dat, 
al behoeft de term "niet noodwendig verkeerd verstaan te worden", dit toch 
snel kan gebeuren, "reeds omdat er niet in gesproken wordt van den eisch tot 
geloof en bekeering. De Dordtsche Leerregels, III en IV, 8 en 9, klinken dan 
ook wel wat anders. Het maakt daarbij ook verschil, of hij in de losse con
versatie gebruikt wordt, dan wel onderwerp is van een theologisch dispuut, 
waarbij het aankomt op preciesheid", geciteerd in Hoeksema, a.w., 181. 
Deze voorzichtige kritiek is later luider geworden. Vooral bij Schilder. Het 
woord 'aanbieden' hebben de gereformeerden niet prijs willen geven, Heid. 
Cat. II, 248, maar gemakkelijk wordt de belofte "op zichzelf" bezien, "alsof 
ze niet op het nauwste met den eisch verbonden was", Ref. 20, 78. De ver
bondszegeningen worden zo gemakkelijk van de verbondswraak geabstraheerd, 
a.w., t.a.p. En wat het woord 'welmenend' betreft: men kan het "voor mijn 
part cadeau krijgen; het ruikt mij te veel naar den salon-met-theevisite. Maar 
het woord 'serio' (D.L. III/IV, 8, J. D.) geef ik aan geen mensch cadeau . . . 
In het woord 'serio' hoor ik meer, dan die Kalamazoo-vriendelijkheid... Ik 
hoor in het woord 'serio ostendere' (ernstig aantoonen uit het Woord) en 'serio 
promittere' (ernstig beloven in de belofte-des-evangelies) ook den vlammenden 
toorn van God", Bovenschriftuurlijke binding, 69 v. Elke gedachte aan een 
'slappe invitatie', een 'zachte aanrading' dient contrabande te zijn, J. Kamp
huis, Ref. 31, 319. Wij stemmen hiermee in. Ook de term 'welgemeend aanbod 
van genade' fungeert pas goed in een context. Zelfstandig gesteld, worden de 
gevaren opgeroepen. 

§ 10. Genade en noodzakelijkheid. 

De executie van Gods besluiten mag ons niet doen spreken van een 
'noodzaak ' to t continuering van de geschiedenis, waarbij het woord 
'genade' devalueert (Kuyper) of als eenzijdig w o rd t afgewezen (Schil
der). 

Kuyper heeft in de praedestinatie 'achter de schermen' gekeken. Hij kwam 
daarbij tot de ontdekking, dat God, wilde Hij God zijn en blijven, de gemene 
gratie moest laten intreden. Wij stelden reeds de vraag (pag. 42), of dit 
'moeten' zich verdraagt met Kuypers leer van de gemene gratie. Op deze vraag 
antwoorden wij nu ontkennend. Zou Kuyper terecht het begrip 'noodzaak' 
hier hebben ingevoerd, zodat God waarlijk niet anders kon dan de geschiedenis 
continueren, dan devalueert het begrip 'genade'. 
Want hoe kunnen wij van 'genade' blijven spreken, indien wij doorkrijgen, dat 
de dreiging met de dood in Gen 2, 17 (naar Kuypers exegese) geen werkelijke 
dreiging geweest kan zijn? God moest triomferen over Satan, zegt Kuyper. 
Daarom moest de geschiedenis gecontinueerd worden. God kon, om God te 
blijven, de werken zijner handen niet laten varen. Maar dan konden, op dit 
standpunt van Kuyper, Adam en Eva na hun zondeval toch ook niet onmid
dellijk sterven: God wilde een mensheid! En hoe is dan nog vol te houden, dat 
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Hij aan Adam en Eva genade schonk door hen in leven te laten? Een nood
zakelijk te schenken goed kunnen we toch geen genade noemen. Want 'genade' 
moet (ook naar Kuypers eigen woorden) vrij zijn (pag. 42). Kuyper graaft 
hier o.i. voor de titel van zijn trilogie het graf. De Gemeene Gratie - een titel, 
die als anthropomorph ontmaskerd wordt, wanneer we (redenerend zoals 
Kuyper dat doet, wel te verstaan) van Gen 2, 17 naar de praedestinatie door
stoten. Een anthroporaorphisme, dat we dan kennelijk te boven kunnen komen. 
Het naieve stadium van beschouwing in Gen 2, 17 (en wat daar verder volgt) 
laten we achter ons, om vanuit de praedestinatie de ware stand van zaken te 
tekenen. 
Schilder, zagen we, heeft het woord 'genade' laten vallen. De continuering van 
de geschiedenis is geen gratie en ook geen oordeel, maar ze is voorwaarde, 
substraat, zowel voor gratie als voor oordeel. Noodzakelijk om te komen tot 
een gevulde hemel en een gevulde hel. Deze continuering van de geschiedenis 
kan op ons wel een bepaalde indruk maken (die van 'genade'); het kan ook 
wel lijken alsof God zijn oordelen uitstelt (in zijn lankmoedigheid), en de 
Schrift past zich meer dan eens bij deze 'waarneming' aan. Maar naast de 
waarnemingstaai spreekt de Schrift in eind-conclusies, 'tot afsnijding van alle 
menschvormige spreken" (pag. 132). De 'waarneming' wordt in de Schrift zelf 
achterhaald. Van het 'zoals het lijkt' komen we blijkbaar tot het 'zoals het is'. 
Tot de eind-conclusie, waarin de continuering in haar noodzaak wordt door
zien. 
Over dit noodzakelijkheids-element in de beschouwingen van Kuyper en 
Schilder zouden wij het volgende willen opmerken: 
a) Eerst iets over de onderscheiding, die Schilder maakt tussen de waarne-
mings- en de wetenschappelijke taal in ons spreken over God, over zijn ge
zindheid, over de continuering van de geschiedenis, etc. Wij willen er aan 
herinneren, dat deze 'waarneming', voorzover zij ook volgens Schilder in de 
Heilige Schrift te vinden is, geen waarneming van ons, maar van de Schrift 
zelf is. Wij hebben daarop reeds gewezen n.a.v. Matth 5, 44 en Luc 6, 35, 
waar het Christus is, die de waarneming interpreteert (pag. 337). Dan wordt 
het echter bijzonder hachelijk boven déze waarneming te willen uitkomen in 
een zuiverder 'wetenschappelijk' spreken, waarin dan de werkelijke stand van 
zaken (b.v. t.a.v. de continuering) gezien wordt. 
Hoe hachelijk deze onderscheiding is, kan blijken uit Schilders exegese van 
2 Petr 3, 9: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen 
denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen 
verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen". Wij hebben reeds geciteerd 
wat Schilder hierover schrijft: "De term lankmoedigheid ziet God in Zijn 
werken van onze waarneming uit; en die waarnemings-ta.a,\ kiest nu den term; 
maar het 'Hij talmt niet' ziet op wetenschappelijke discussies met valsche 
leeraars terug, en wijst in dat verband, nu begripsmatig sprekend, het retar-
dzziebegrip als zoodanig af" (pag. 164). Nu hoorden wij hierboven Schilder 
zeggen, dat de Heilige Schrift, in eind-conclusies sprekend, alle mensvormige 
spreken afsnijdt. Het is dan echter wel merkwaardig, dat de schrijver van 
2 Petr 3, 9 van de begripsmatige naar de waarnemings-taal voortschrijdt: De 
Here talmt niet, maar Hij is lankmoedig! Aan deze tekst is het onderscheid 
van wetenschappelijke en waarnemings-taal geheel vreemd. Wij moeten hier 
anders uitleggen dan Schilder doet: "Petrus wijst wel het retardatiebegrip der 
dwaalleeraars af, maar ontkent niet dat het oordeel wordt uitgesteld. Met het 
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o^ Pgaöijvei wordt alleen gezegd, dat de Heere niet langzaam, niet traag is in 
het vervullen van Zijn belofte", zegt S. J. Ridderbos terecht, De theologische 
cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper, 311 (met verwijzing voor de 
exegese naar S. Greijdanus). 
b) Het is ons reeds opgevallen (pag. 307vv, 312v), dat de Schrift over wat vóór 
de geschiedenis ligt, niet in het afgetrokkene spreekt. Zo krijgt b.v. de prae-
existentie van Christus aandacht vanuit Christus' verzoeningswerk. Men zou 
kunnen zeggen, dat de 'waarneming' van het heil (en soms ook van het on
heil) haar vastheid en diepte ontvangt in wat vóór de openbaring daarvan 
door God besloten is. Wij krijgen dus geen deductie vanuit Gods raad onder 
ogen, maar wij worden meer dan eens naar Gods raad heengeleid. Is echter de 
richting bij Kuyper en Schilder, wanneer zij over noodzaak spreken, niet om
gekeerd? Concluderend vanuit de raad Gods tot het gebeuren in de geschiede
nis? En dan bij Schilder zo, dat onze 'waarneming' op grond van wat God in 
zijn raad besloten heeft, voortdurend gecorrigeerd moet worden? 
c) Gaan wij de teksten na, die over Gods raad spreken, dan blijkt ons, dat de 
verwijzing naar deze raad wil troosten of vermanen en verschrikken. Wij 
noemen Ef 1, 11; Matth 11, 26; Rom 8, 28-30; Hand 15, 18; Hebr 6, 17. 
Het heil, dat aan Gods volk geschonken wordt, ligt veilig en vast, want Gods 
raad zal niet verbroken kunnen worden. Wij wijzen ook op Jes 14, 27; 46, 10; 
Spr 16, 4; 1 Petr 2, 8. Het onheil zal allen, die zich tegen God verzetten, 
zeker treffen. Zijn vermetele vijanden heeft Hij in zijn greep, en aan wat Hij 
in zijn raad besloten heeft zullen zij, tot hun verschrikking, niet ontkomen. 
Zo fungeert Gods raad in de prediking. Ook een tekst als Spr 16, 4: "De 
HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs den goddeloze voor den dag 
des kwaads" kan legitiem de volgende exegese krijgen: "Wij moeten niet ver
geten, dat deze spreuk tot doel heeft, de goddeloze door de vrees van het 
komende oordeel te bewegen tot bekering", W. H. Gispen, Korte Verklaring 
Spreuken, II, a.l. 
Wij vinden echter in de hierboven weergegeven opvattingen van Kuyper en 
Schilder meer dan eens bespiegelingen over Gods raad, die buiten de grenzen 
van het concrete spreken in de Heilige Schrift vallen en er dan o.a. toe leiden, 
dat de continuering van de geschiedenis als noodzakelijk gesteld wordt. Een 
passage uit de bijbel kan het verschil dat wij hier op het oog hebben, duide
lijker maken. 
Ex 32 vertelt ons, dat de HERE zich vertoornde over de zonde met het 
gouden kalf. Zelfs zo, dat Hij tot Mozes zegt: "Ik heb dit volk gezien en zie, 
het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen 
ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken", 
VS 9. 10. Redenerend zou men kunnen stellen, dat wat God hier wil, on
mogelijk is. Heeft Hij in zijn raad niet besloten tot de verkiezing van Israël 
en tot de komst van Jezus Christus uit de stam van Juda? En is daarvoor dus 
de continuering van Israels geschiedenis en van Juda's stam niet noodzakelijk? 
Vloeit daaruit weer niet voort, dat Gods raad niet tot uitvoer kan komen, 
wanneer Israël verdelgd en via Mozes een groot volk verwekt wordt? Is dus 
Ex 32, 8. 9 niet opvallend anthropomorph? Het is o.i. ongeoorloofd zo te rede
neren. Mozes doet dat ook niet. Hij beseft de volle ernst van Gods woorden. 
Ex 32, 11 vv. 30 vv; 33, 12 v. 15 v; 34, 8 v; Deut 9, 19. 25 vv. En hij moet 
worstelen om de genade van God. Daarbij is het bijzonder treffend, dat hij zich 
dan beroept op Gods beloften aan Abraham, Izaak en Jakob, Ex 32, 13; 
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Deut 9, 27, die God onder ede gegeven heeft. Doch dit beroep op Gods 
vroegere besluiten leidt niet tot de ponering, dat Israels voortbestaan nu nood
zakelijk is, maar vormt voor Mozes een pleitgrond om de HERE tot genade 
te bewegen, zodat Hij niet zal doen wat Hij zich werkelijk voorneemt. 
Gods beloften van eertijds getuigden van genade, maar heel de weg naar de 
vervulling daarvan niet minder. Gods trouw blijft verrassend en wordt nimmer 
tot iets vanzelfsprekends, tot een noodzaak, waartoe wij op grond van onze 
redeneringen zouden kunnen besluiten. 
Dit lijkt ons ook van belang voor de beoordeling van de vraag, of de con
tinuering van de geschiedenis na de val al dan niet genade mag heten. Gen 2, 
17 kan ons moeilijk het antwoord geven, omdat de exegese van deze tekst o.i. 
wel onzeker zal blijven. De een beweert, dat de aangekondigde straf wèl, de 
ander, dat hij niet (terstond) in vervulling is gegaan. Zo schrijft J. de Fraine, 
dat de sterfelijkheid de mens te beurt valt op de dag zelf, dat hij van de boom 
der kennis van goed en kwaad eet. Genesis, a.l. Paul Humbert, die aan het 
'ten dage', met verwijzing naar o.a. Num 30, 6. 9. 13, een conditionele kleur 
geeft en het hebr. mót tamüt als 'zeker sterven' en niet als 'terstond sterven' 
wil vertalen, schrijft: "Il ne s'agit done pas, dans Gen. 2, 17, de mort im
mediate mais de mort certaine". Études sur Ie récit du paradis et de la chute 
dans la Genese, 140. Anderen menen, dat Gen 2, 17 niet (direct) in vervulling 
is gegaan. Zeer sterk H. Gunkel: "Diese Drohung geht nachher nicht in Er-
füllung: sie sterben nicht sofort: dieser Tatbestand ist nicht hinwegzuer-
k la ren . . . sondern einfach anzuerkennen", Handkommentar Genesis, a.l. 
Gematigder schrijft Gerh. von Rad: "Wir mussen uns allerdings damit be-
gnügen, dasz es mit dem Drohwort von 2, 17 nicht restlos zur Deckung ge
bracht werden kann, denn gestorben sind die Menschen nach ihrer Tat nicht". 
Das erste Buch Mose, comm. op Gen 3, 19. Deze laatste opvatting kunnen wij 
niet afdoen met de bewering, dat zij vanwege de noodzaak tot continuering 
van de geschiedenis na de val onmogelijk is. In de trant van: God wil een 
mensheid van verkorenen en verworpenen, en dus zou de geschiedenis moeten 
voortgaan. Ex 32 maant ons hier tot voorzichtigheid. Want wij mogen, nu 
afgezien van de vraag wat de juiste exegese van Gen 2, 17 is, van de voort
gang der geschiedenis na de val zeggen, dat God trouw wilde blijven aan zijn 
eeuwig voornemen in Christus Jezus. Hij wilde {en dat was genade) trouw 
blijven aan zij besluit, en daarom maakte Hij geen afgesneden zaak met de 
mens. Dus niet: God continueerde de geschiedenis, omdat Hij daartoe genood
zaakt was (Kuyper). Daarmee devalueert Kuyper zijn eigen gebruik van het 
woord 'genade'. En ook niet: Het kon niet anders, omdat Gods besluit van 
verkiezing en verwerping de geschiedenis noodzakelijk maakte als substraat 
voor de bediening van zegen en vloek. Zodat deze continuering 'strikt ge
nomen' noch als genade, noch als vloek gekwalificeerd kan worden (Schilder). 
Want en § 2 (non eodem modo) en § 5 (Christus en het genadeverbond) en 
wat wij in deze paragraaf gevonden hebben, geven ons vrijmoedigheid het 
voortgaan van de geschiedenis als genade aan te merken. Heel het begrip 
'noodzaak' moeten we o.i. hier buitensluiten. Aan de trouw van God hebben 
wij schriftuurlijk houvast. Maar wie Gods trouw noemt, noemt ook steeds weer 
Gods genade. Trouw, die nimmer vanzelfsprekend en noodzakelijk is, maar 
voortdurend verrassend als genade zich onthult. 
Uit het bovenstaande en uit de vorige paragrafen is wel duidelijk, dat wij 
Calvijns verklaring voor de prestaties en deugden der heidenen (pag. 216) 
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handhaven. Daarom is een gedetailleerde bespreking van Schilders verklaring 
met haar vier factoren (pag. 178 vv) overbodig geworden. Schilder maakt 
daarin waardevolle opmerkingen. Maar deze beletten ons niet, zowel Gods 
handhaven van zijn 'voordelige' wet (Ie factor), van de overblijfselen der oor
spronkelijke gaven (2e factor), als Gods bewaren van wereld en mensheid (3 e 
factor) in het handhaven van de tijd tot ontplooiing van zijn schepping als 
genade aan te merken. God maakt terwille van Christus en zijn genade 
(officium proprium!) geen afgesneden zaak met de mens. 

§ 11. Cultuur en vreemdelingschap. 

Wij vragen ons af, waa r in de Heilige Schrift de boeiende gedachte steun 
vindt , dat in het paradijs een opdracht (door Jezus Christus weer ui t
voerbaar geworden) tot ontluiking van het totale scheppingsleven als 
program voor eeuwen gegeven zou zijn. Naas t de bezwaren, die wij 
tegen de leer van de gemene gratie reeds hebben ingebracht, wijzen wij 
er tenslotte op , da t zij niet tot zijn recht laat komen wa t de Schrift over 
onze vreemdelingschap hier op aarde zegt. 

In de voorgaande paragrafen hebben wij Kuypers leer van de gemene gratie 
bestreden. In die bestrijding hebben wij ons sterk gekant tegen zijn stelling, 
dat de ontluiking van het totale scheppingsleven een zelfstandig oogmerk in 
Gods praedestinatie zou zijn naast de verwerkelijking van het koninkrijk der 
hemelen. Deze stelling hebben wij als speculatief (de gemene gratie in de prae
destinatie, § 4) en als abstraherend (Scheppings- naast Verlossingsmiddelaar, 
§ 5) afgewezen. Heel het begrip 'gemene gratie', zoals Kuyper het ontwikkeld 
heeft, bleek ons verder onhoudbaar (§ 6 en § 7). Daarom kunnen wij de ge
mene gratie ook niet als constitutief voor onze arbeid als christenen in deze 
wereld beschouwen. Kuypers fundering van de roeping van de christen in de 
wereld achten wij onaanvaardbaar. 
Doch hoe staat het met wat Kuyper beoogt? Hij wil een cultuurtaak als 
roeping van God onder de aandacht van de christenen brengen. Wat moeten 
wij van deze cultuurtaak, die als opdracht van God reeds in het paradijs tot 
ontluiking van het totale scheppingsleven gegeven zou zijn, denken? 
Wij constateren allereerst, dat niet alleen Kuyper en Schilder, maar ook vele 
anderen deze cultuurtaak aan Gen 1, 28 verbinden. Voor Kuyper en Schilder 
hebben wij dat reeds geconstateerd (pag. 265v). Ook H . Dooyeweerd spreekt 
van "the cultural commandment of Genesis I", A new critique, II, 262. 
H. Berkhof gaat in hetzelfde spoor: "Als Gods beeld, d.w.z. Gods representant 
en zaakwaarnemer, is de mens geroepen om de mogelijkheden die in de natuur 
en in het mens-zijn besloten liggen, te ontsluiten en te ontginnen. Het paradijs 
waarin de mensheid volgens Genesis 2 haar bestaan begon, was allerminst een 
ideale toestand. Het was geen eindpunt, maar een beginpunt. De mens werd 
geroepen om de hof te bewerken en te bewaren. Straks zou de mensheid zich 
vandaar uitbreiden, om dit werk over heel de aarde voort te zetten. En dit 
werk gaat ook door. Het eindpunt is niet een tuin of woud, maar een stad, de 
ontgonnen natuur, de voltooide cultuur, het nieuwe Jerusalem", De mens 
onderweg, 1>7 v. 
Deze grote eenstemmigheid mag ons niet beletten enkele vragen te stellen. De 
uiteenzettingen vooral van Kuyper en Berkhof boeien ons bijzonder, zodat wij 
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er niet gemakkelijk afscheid van kunnen nemen. Maar al is het boeiend wat 
zij schrijven, is het ook waar? Wij zouden graag de volgende vragen willen 
stellen: 

1. Geven Gen 1, 28; 2, 15; 3, 23 en Ps. 8 wel een opdracht tot 'ontplooiing 
van het scheppingsleven'} "Wij herinneren ons, dat Calvijn in zijn exegese van 
Gen 1, 28 en 2, 15 alle nadruk legde op het genieten van wat God geschapen 
had (pag. 266). Deze verklaring kan bij het eerste aanhoren te arcadisch 
klinken. Maar toch moet zij serieus getoetst worden. Gen 1, 28 draagt aan de 
mens wel op de aarde te onderwerpen. Maar is dat hetzelfde als 'het schep
pingsleven tot ontplooiing brengen'? Is het niet eerder zo, dat de mens in bezit 
neemt wat hij van Godswege reeds hééft (Gen 1, 26), namelijk de macht over 
de dieren? Wij denken daarbij aan Ps 8, 7 vv: "Gij doet hem heersen over de 
werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: (en dan volgt 
een nadere omschrijving van het heersen en onderwerpen) schapen en runderen 
altegader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der 
zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist". Cf. ook Gen 2, 19 vv. De mens 
werd in een wereld geplaatst, die God voor hem reeds toebereid had. Dit is 
wat anders dan dat hem de taak opgelegd wordt om 'uit de wereld te halen 
wat er in zit'. 
Nu zegt Gen 2, 15, dat de mens in de hof van Eden geplaatst werd om die te 
bewerken. Maar waartoe? Het hebr. werkwoord '^dbad betekent: bearbeiden 
(van de akker), cf. 2 Sam 9, 10; Jes 30, 24; Zach 13, 5 en vooral Gen 4, 2, 
waar Ezau '^óbed '"dama, landbouwer, heet. Deze arbeid is er op gericht, dat 
de mens te eten heeft, cf. Gen 1, 29; 2, 5 v. Werpt ook Gen 3, 17 vv hierop 
geen licht? De aardbodem is vervloekt, zodat de mens voortaan al zwoegende 
daarvan zal eten. Het verband tussen 'werken' en 'eten' en de opdracht tot 
'werken' om te 'eten' blijft (3, 23), maar de omstandigheden waaronder de 
mens voortaan zal moeten arbeiden, zijn moeitevol geworden. 
Deze verklaring betekent niet, dat wij de cultuur buiten bespreking willen 
houden. Maar de cultuur als ontplooiing van wat God aan kiemen in zijn 
schepping heeft gelegd, is dan toch meer gevolg van, dan opdracht in Gen 1, 
28: Omdat de mens zich moet vermenigvuldigen en een mensheid van Gods 
wijde wereld mag gaan genieten, komt de cultuur, die meer is dan "kunnen 
eten en drinken" in het perspectief. 
Ook Psalm 8 is aangevoerd om onze cultuuropdracht te bewijzen. Maar gaat 
het daarin over 's mensen opdracht tot ontplooiing van de schepping? Of 
wordt in deze psalm aandacht gevraagd voor Gods heerlijke werken (vs 2. 4), 
terwijl de dichter zich verder verwondert over de heerschappij, die de mens 
geniet over de dieren? En dan weer een heerschappij om in zijn levensonder
houd te voorzien? "Hier werden die verborgenen Hintergründe des alltag-
lichen Lebens aufgedeckt. Das Weiden und Schlachten der Tiere, das Jagen 
und Fangen des Wildes und der Fische ist ein von Gott ausgehendes Hoheits-
recht, an dem zeichenhaft die Überordnung des Menschen über alles Geschaf-
f ene . . . offenbar wird", H. J. Kraus, Psalmen I, 70 v. Het komt ons voor, 
dat wij achter de door Kuyper gegeven en door vele anderen gevolgde exegese 
met recht een vraagteken mogen plaatsen. 

2. Ligt ons ontsluiten van de natuur wel in het verlengde van Christus' won-
dermachtf Kuypers opvatting is bekend: "In Jezus treedt voor ons de herstelde 
mensch, en in dien mensch de tot haar hoogste uiting opgevoerde kracht. 

345 



waartoe de geest des menschen tegenover de Natuur, de stof en de demonen 
bekwaam is in haar voleinding" (pag. 54). Deze macht van Christus over de 
natuur krijgt een verlengde: "Hoe hoog ook zijn wonderen stonden, de vrucht 
van zijn ingang in de wereld (zou), eens en nóg meerder, een nóg wonder
baarder werk . . . doen uitkomen, als de heerschappij zou aanbreken die we 
thans over de Natuur bezitten door de ontsluiering van haar geheimenissen en 
de kennis van haar verborgen krachten" (pag. 55). 
Ook deze gedachte van Kuyper zal kritisch getoetst moeten worden. Daarbij 
weegt ons niet het zwaarst, dat sommigen de samenhang tussen de natuur
ontsluiting (techniek) en de ont-demonisering van de wereld door Christus' 
arbeid (pag. 56) op grond van de feiten in twijfel te trekken. Wij denken hier 
o.m. aan J. C. Hoekendijk, die opmerkt: "In de 'werkelijke geschiedenis' blijkt 
immers, dat naast de bio- en socio-morfe modellen (die bij een ontocratisch 
patroon passen) in het 'Oosten' van meet aan ook techno-morfe modellen in 
gebruik waren, (Topitsch) ook zonder dat de 'wereld onttoverd' was. Daarmee 
is dan natuurlijk nog niet verklaard, waarom alleen maar in het 'Westen' de 
techniek zo'n vlucht kon nemen; maar wel is daarmee gezegd, dat de uitein
delijke opkomst van de technocratie nog uit geheel andere factoren verklaard 
zal moeten worden dan vanuit het functioneren van een theocratische idee", 
Wending, 19e jg, 812. 
Het gaat ons om iets anders. Kan men, nog afgezien van de feiten, vanuit het 
geloof zo redeneren als Kuyper het deed? Hij brengt Ps 8 in geding. In 
Christus "is Psalm 8 over de heerschappij door God aan de mensch over de 
natuur verleend, in vervulling gegaan". Daarmee stemmen wij van harte in. 
Maar heeft deze vervulling nu haar verlengstuk in onze natuurbeheersing? Wij 
zetten ook hier een vraagteken. Want de majesteit van Christus, die Hij naar 
Ps 8 reeds bezit, ontvangen wij volgens Hebr 2, 5-9 pas over de toekomende 
wereld, TT|V OIXOVHÉVTIV xr\v [iéXXovaav, "Seit Chrys. hat man haufig versucht, 
den Begriff T] olxoD[xévTi fi [iéXXouaa vom Standpunkt des AT aus zu verstehen 
und ihn demgemasz auf den Bereich der ntl Erlösung zu deuten; allein dies 
widerspricht dem Sprachgebrauch des Briefes. Wie TI [iéXXovaa KÓXiq (13, 14) 
die Stadt bezeichnet, welche die Christen auf Erden nicht haben, sondern als 
ein zukünftiges Gut ersehnen, so ist rj (iE>̂ >̂ . o'mov\ié'vr\ die auch für die Christen 
noch zukünftige Statte und Ordnung der Dinge, mit deren Herstellung der 
Zustand der Vollendung eintreten wird und die [ieXXouaa dYadd (9, 11; 10, 1) 
empfangen w e r d e n . . . Dabei ist nicht ausgeschlossen, dasz das zukünftige 
schon vereinzelt in die Gegenwart hineingreift, wie die Glaubigen schon jetzt 
die Krafte des zukünftigen A.on genieszen (6, 5) und zu der zukünftigen Stadt 
(13, 14) im Glauben hinzugetreten sind, ja das Burgerrecht in ihr haben (12, 
22f); nur wird der wesentlich eschatologische Charakter der genannten Be-
griffe dadurch nicht aufgehoben", E. Riggenbach, Der Brief an die Hebraer, 
a.l. 
Maar hoe kan dan het ontplooien van de schepping door ons Christus' op
treden naar Ps 8 zelfs overtreffen? Onze bezwaren tegen Kuyper raken niet 
wat hij over Christus, maar wat hij over ons zegt. Hij kan diep onder de in
druk zijn van de menselijke techniek en beheersing van de schepping, maar 
mag dat hem en ons er toe verleiden in deze beheersing de (gedeeltelijke) ver
vulling te zien van wat wij volgens Hebr 2 hebben te geloven als realiteit in 
de toekomende wereld? 
Ook Joh 14, 12: "Voorwaar voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de 

346 



werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, w a n t Ik ga to t 
den V a d e r " , door Kuyper als bewijs aangevoerd (pag. 54 v) , over tu igt ons 
allerminst v a n zijn gelijk. H e t gaat er maar om welke werken Chris tus be

doelt. J o h 14, 12 spreekt over de heilsdaden van G o d in Christus "Zo lang 
Jesus op a a r d e leefde, werd zijn werkzaamheid niet alleen beperkt door zijn 
aards bes taan , m a a r ook door de wil van God, die H e m alleen to t de Joden 
zond. Z o d r a Hij echter zijn heerlijkheid bij de Vader zal zijn binnengegaan, 
zal zijn invloed veel groter worden en zich veel verder uits trekken. D a a r o m 
zullen de w e r k e n zijner leerlingen groter zijn dan die, welke Hij persoonlijk 
deed", J. Keulers , Het evangelie volgens Johannes, a.l. H e t zijn " d e werken 
van predik ing en wonderen . Mare . 16 : 17, 18, en daardoor van wedergeboorte 
en geloof", C . Bouma, Korte Verklaring Johannes, a.l. D a t is toch w a t anders 
dan 'de n a t u u r beheersen'. H i e r worden door prediking en wedergeboorte 
Christus' krach ten openbaar en demonen uitgeworpen. M a a r gebeurt da t ook 
in de techniek, in de cultuur? We moeten niet vergeten, dat in techniek en 
cultuur door d e eeuwen heen de demonen zich kunnen nestelen en de ant i 

christ zich groo t zal maken (Openb 1 3 ; 17 v ) ! 

3. Is de zin van de 'tussentijd' ook gelegen in de volle ontplooiing van het 
scheppingsleven} K u y p e r beweert dit uitdrukkeli jk. "Voor ons s t a a t . . . vast , 
dat de Voleinding ons brengen moet, niet alleen een overgang van de strijden

de in de t r iomfeerende kerk, en niet enkel een opzamelen van de Koninkri jken 
der wereld in het Koninkri jk der hemelen, maar dat ook in ' t na tuur  en 
wereldleven, w a t G o d er in verborg, to t prijs van Zijn N a a m aan het licht 
moet treden, eer het einde kan ingaan". Van de Voleinding I I , 507 (curs. van 
ons). Berkhof hoorden we zeggen, dat het beginpunt de hof was, terwijl het 
eindpunt "n ie t een tuin of woud, maar een stad, de ontgonnen natuur , de 
voltooide cul tuur , het nieuwe Jerusalem", zal zijn, a.w., 38 (curs. van ons) . 
Schilder verk laa r t , da t de alpha, door Chris tus ' arbeid, aan de omega ver

bonden zal w o r d e n , en de talenten in de scheppingsmorgen uitgereikt, even 
zovele in de avonds tond gewonnen zullen hebben (pag. 285). " C u l t u u r 

genade" (Kuyper , a.w., 179), "cu l t uu rmandaa t " (Schilder), beheersing v a n de 
natuur als "goddel i jke roeping" (Berkhof)  alles wijst op een prog ram, d a t 
God tot ont lu ik ing van het scheppingsleven de mensen ter uitvoering heeft o p 

gedragen. Mogen wij inderdaad met Kuype r zeggen, da t de zin van de tijd 
tussen Christus ' heme lvaa r t en wederkomst mede gelegen is in de afwerking 
van een cu l tuur program? Een program, da t afgewerkt moet zijn eer het einde 
kan ingaan? 
Wij zijn van mening , da t ook dit niet onweersproken kan blijven. Wie de 
gegevens in het N . T . nagaat , treft deze zingeving van de tussentijd nergens aan. 
Wel, dat God in d e v o o r t d u u r van de tijd ruimte voor boete en omkeer schept 
en geeft (2 Petr 3) , ru imte voor de verkondiging van het evangelie. " D a t leven 
in z'n voor tgang s taa t in direct verband met de bedoeling van God, onze 
Heiland. Zowel in 2 P e t r 3 : 9 (de lankmoedigheid Gods) als in 1 Tim 2 (de 
overheid in haa r bewarende en beschermende functie) gaat het om Gods be

doeling in de v o o r t d u u r van de tijd", G. C. Berkouwer, De Wederkomst van 
Christus I, 156158 . H e t evangelie moet eerst aan alle volkeren gepredikt 
worden, en dan zal het einde gekomen zijn, M a t t h 24, 14. Cf. M a t t h 28, 19 v ; 
H a n d 1, 8. Berkouwer citeert Cullmann, die van M a t t h 28, 20 zegt : "Eine 
klare Anspielung auf den endzeitlichen Charak te r der Mission, die eben gerade 
in der gegenwartigen Zwischenzeit stat tzufinden ha t und dieser ihren Sinn 

■hA7 



gibt, a.w., 167 (curs, van Berkouwer). Het is wel opvallend, dat Berkouwer, 
die in zijn zojuist door ons geciteerde boek een hoofdstuk schrijft over 'de zin 
van de tussentijd', {a.w., 122-175) met geen woord spreekt over de zinduiding 
van Kuyper. Een argumentum e silentio voor ons, dat de nieuwtestamentische 
teksten over het 'einde' en de 'tussentijd', door Berkouwer aan een onderzoek 
onderworpen, kennelijk geen enkele aanleiding geven er een 'culturele' uitleg 
aan te verbinden. Wat voor Kuyper vaststond (zie het citaat hierboven uit 
Wan de Voleinding), heeft hij ons uit de Schrift niet bewezen. 

4. Levert de cultuur van thans bouwstenen op voor de nieuwe aarde? Op 
grond van Openb 21, 24. 26 beweerde Kuyper, dat de winst van de gemene 
gratie "niet eenvoudig ondergaat en in den algemeenen wereldbrand vernietigd 
wordt". Laten de vormen niet blijvend zijn, "de krachtige kiem, die aan dit 
alles ten grondslag ligt", wèl. Zij zal een nieuwe vorm ontvangen, "die in 
heilige harmonie is met de heerlijkheid van zijn (Gods, J. D.) koninkrijk" 
pag. 29). Schilder heeft deze opvatting bestreden, onder meer met Greijdanus' 
exegese: het 'indragen' van de heerlijkheid en de eer van koningen en volkeren 
in het nieuwe Jeruzalem geschiedt "nu, in deze tijd", en bovendien gebeurt het 
door bekeerde koningen en volkeren (pag. 147). Ook wij zijn van mening, dat 
Kuypers 'vorm-kiem'-gedachte hier speculatief is. Over de cultuur van de 
wereld, die (zij het in kiem) voor de nieuwe aarde bewaard zal blijven, spreekt 
Openb 21 niet. De cultuur krijgt ook in Openb 21 geen zelfstandige aandacht. 
Koningen en volken onderwerpen zich aan Christus en wenden "hun macht en 
kennis, bekwaamheid en werkzaamheid" aan "tot heil, opbouw, uitbreiding 
van 's Heeren gemeente", en zullen "met hun gaven en krachten de schoonheid 
van deze hemelstad verhogen", S. Greijdanus, Korte Verklaring Openbaring, 
322. 
Bovendien moet 2 Petr 3, 5-13 ons tot voorzichtigheid stemmen. De "tegen
woordige hemelen en de aarde" worden "ten vure bewaard tegen den dag van 
het oordeel en van den ondergang der goddeloze mensen", vs 7. De elementen 
zullen door vuur vergaan (axoizela 6è y-auooiJHEva Xv^r\aexai) vs 10. Aan het 
krasse Xvdfiaexoi moeten we niet gaan tornen. Cf. Joh 2, 19; Hand 27, 41. 
Niet met de 'vorm-kiem'-gedachte van Kuyper en o.i. ook niet met wat 
H. Berkhof over deze passage zegt: "Hoe ingrijpend zijn verterende werking 
(namelijk van het vuur, J. D.) ook is, het loutert, maar vernietigt niet", 
Christus de zin der geschiedenis, 171. O.i. valt in 2 Petr 3 juist alle nadruk op 
de totale ontbinding van de oude wereld (inclusief haar cultuur), die plaats 
moet maken voor nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, vs 13 (xaivou; 6è 
oüpavoiig xal YTJV y.awriv). Niet alleen het gebruik van XudTjaExai, ook xavaoijjiEva, 
vs 10. 12, en ffixETai (smelten), vs 12, wijzen op een radicale verandering, die 
met het nieuwe zal intreden. 
Hiermee willen wij in het geheel niet ontkennen, dat er samenhang bestaat 
tussen oud en nieuw. Wij verwachten immers nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde. Maar deze samenhang van de oude met de nieuwe aarde kan ons nog 
niet doen concluderen tot een continuïteit tussen wat op de oude en de nieuwe 
aarde aan cultuur gevonden zal worden. Noch met een 'vorm-kiem'-schema, 
noch met Berkhofs (ook door vele anderen gehanteerde) onderscheiding, "dat 
wij geen vernietiging van het wezen, maar een verandering van de gedaante 
verwachten", a.w., t.a.p. (curs. van ons). Het woord 'smelten' in 2 Petr 3, 12 
belet ons de samenhang tussen oud en nieuw te formuleren. Wij zullen wel niet 
verder komen dan het 'non liquet'. 
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Ook VS 10b: "en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden" 
brengt ons niet verder. Want ten eerste staat deze lezing die het NBG gebruikt, 
niet vast. Naast EUeedTioexai namelijk komt xaTaxaTiCTèrai (zullen verbrand 
worden, cf. Statenvertaling) in de handschriften voor. En ten tweede, ook al 
handhaven wij de lezing, die het NBG prefereert, dan nog ligt het niet voor 
de hand hier aan (cultuur-)werken te denken, die de 'brand' zullen overleven. 
Greijdanus geeft de volgende aannemelijke uitleg: "de aarde zelf in heel haar 
bestaan, bergen, heuvelen, en de werken der mensen op haar, de daden der 
mensen, hoe verborgen ook, zullen gevonden worden, in het licht gesteld, en 
naar hun wezen beloond of gestraft worden. Een andere lezing van dit vers 
luidt: zullen verbrand worden. Dan worden met die werken op de aarde be
doeld de bouwwerken en andere producten van menselijke kunde en kunst. 
Er zijn ook nog andere lezingen. Maar omdat die van gevonden worden de 
moeilijkste heten kan, pleit dat voor haar oorspronkelijkheid. Overigens is het 
vaststellen van de juiste lezing in deze verzen enigszins moeilijk, en moet men 
het soms bij een 'zeer waarschijnlijk' laten". Korte Verklaring 1 en 2 Petrus, 
a.l. 
Ook uit Openb 14, 13, waarin van de gelovigen gezegd wordt: "hun werken 
volgen hen na", moeten wij niet te veel concluderen. Het gaat over de arbeid 
der gelovigen alleen, en dan nog over een arbeid, die met het zwaarbelaste 
woord 'cultuur' niet goed omschreven is. Het zijn "de openbaringen en blijken 
van hun liefde tot, en hun geloof in den Heere, en van hun trouw, volharding, 
inspanning", die "genadeloon" zullen ontvangen, S. Greijdanus, Korte Ver
klaring Openbaring, 227. Werken, zoals Matth 25, 35-40 die beschrijft. Dat 
is toch geen cultuurarbeid in de brede zin van het woord, die Kuyper, Berkhof 
e.a. daaraan hechten? Wij menen op grond van het bovenstaande, dat ook onze 
vierde vraag met reden gesteld mocht worden. 

Intussen zijn wij met onze vier kritische vragen niet op weg naar het propa
geren van een soort cultuurmijding. Het is echter van belang na te gaan waar 
bij onze aanvaarding van 'de cultuur' de accenten vallen. Hebben we een taak 
in de cultuur, omdat een cultureel progrdm, door God gegeven, moet worden 
afgewerkt voor het einde kan intreden? Of moeten we, zolang de parousie van 
Christus uitblijft (omdat de verkondiging van het evangelie nog niet voltooid 
is), werken om te kunnen eten? 
Het laatste klinkt stellig minder weids dan het eerste, en het heeft ook aan
vulling nodig. Maar deze bescheiden cultuur-instelling lezen we af uit de 
Schrift. Paulus houdt de Thessalonicenzen, die de wederkomst van Christus op 
te korte termijn verwachtten en daarom maar niet meer werkten, deze sobere 
regel voor: "Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten", 2 Thess 3, 10. 
Waarbij de betekenis van deze arbeid niet ingelijst wordt in een cultuurpro-
gram, maar in dat van de evangelieverkondiging: "opdat gij u behoorlijk ge
draagt ten aanzien van hen, die buiten staan, zonder iets nodig te hebben", 
1 Thess 4, 12. Leven zij als leeglopers, dan maakt "dit niet alleen hen zelf, 
maar ook het Evangelie in de ogen van de ongelovigen verachtelijk", 
J. Keulers, De brieven van Paulus I, 44. 
Wij spraken van accenten, die verschillend kunnen vallen. In hoofdstuk IV, 
§ 11 constateerden wij tussen Kuyper en Schilder enerzijds en Calvijn ander
zijds een verschil, dat bleek vast te zitten op het punt van de vreemdeling-
schap en de pelgrimage van de christen in deze wereld. Voor Calvijn stond de 
pelgrimage centraal, bij Kuyper en Schilder fungeerde zij aan de periferie van 
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hun cultuurbeschouwingen (pag. 283vv). Hoe verschillend het klimaat dan 
wordt, heeft H. J. Meijerink treffend toegelicht met een citaat van Calvijn 
naast een uitspraak van S. G. de Graaf. Calvijn schrijft: "Indien wij slechts 
over de aarde moeten trekken, dan moeten wij ongetwijfeld haar goederen in 
zoverre gebruiken, dat ze onze loop eerder helpen dan vertragen". Inst III, 10, 
1 (zie pag. 255). De Graaf daarentegen (uit de school van Kuyper, zoals wij 
hebben gemerkt, pag. 326) formuleert aldus: Er zijn ook "sterke uitingen 
van Paulus als de levensgenieter. Die zijn er in zijn meest principieele be
strijding van de ascese, als hij zegt: 'Alle schepsel Gods is goed, met dank
zegging genomen zijnde'. Dan blijft er niets over van het hier op aarde slechts 
vreemdeling en bijwoner zijn, zooals men dat dikwijls verstaat. Veeleer is hij 
door het geloof in Christus de rechthebbende. Dat is nu niet in strijd met wat 
de Schrift op andere plaatsen zegt over het vreemdeling en bijwoner zijn. 
Vreemdeling en bijwoner zijn de geloovigen voor zoover de zonde hier nog 
heerscht", Christus en de wereld, 34 (curs. van ons). Meijerink maakt hieruit 
o.i. terecht op, dat wij volgens De Graaf feitelijk géén vreemdelingen zijn: 
"We zijn geen vreemdelingen; alleen maar "inzooverre" de zonde hier nog 
heerscht past de H. Schrift zoo nu en dan het beeld van 'den vreemdeling' op 
ons toe". Vreemdeling en Erfgenaam, in: Handboek ten dienste van de Geref. 
Kerken in Nederland (1948), 200. 
Wij komen hiermee voor de vraag te staan, of de vreemdelingschap in de 
Schrift een zo belangrijke plaats heeft, dat zij ook onze cultuurbeschouwingen 
moet doortrekken. Als de nieuwe theologie, naar de tekening van J. Sperna 
Weiland, gelijk heeft, moet men geloven van niet: "De nieuwe theologie wordt 
gekenmerkt door een afscheid van een christendom, dat de aarde opvat als het 
tranendal, waarin de ziel verlangend uitziet naar de Urbs Syon aurea van 
Bernard van Morlaix, de 'guldene hemelstad' van Gezang 126 uit het Her
vormde Gezangboek, en het leven als een pelgrimage naar de eeuwigheid . . . 
Marx en Nietzsche, de een met zijn opmerkingen over het opium, de ander 
met zijn oproep om de aarde trouw te zijn, hebben indruk gemaakt, samen met 
het Oude Testament. De eschatologie van de nieuwe theologie . . . is een aardse 
eschatologie; de horizon is niet de hemel, maar de menselijke geschiedenis, de 
geschiedenis van de menselijke vrijheid". Wending, 20e jg, 636 v. 
Deze tekening van het Oude Testament als 'diesseitig' is onhoudbaar, wanneer 
we Hebr 11 lezen. Daar heet het, dat de gelovigen onder het Oude Testament 
slechts uit de verte de beloften hebben "gezien en begroet, en zij hebben be
leden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke 
dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. En als zij ge
dachtig waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegen
heid gehad hebben terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is 
een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te 
heten, want Hij had hun een stad bereid", Hebr 11, 13-16. Hierbij sluiten de 
nieuwtestamentische gelovigen zich aan: "Wij hebben hier geen blijvende stad, 
maar wij zoeken de toekomstige", Hebr 13, 14. Deze eschatologische instelling 
heeft voor het leven in deze wereld beslissende, positieve betekenis, zodat 
Calvijn volkomen legitiem Tit 2, 11-14 als uitgangspunt voor zijn ethiek kon 
kiezen, waarin Paulus tot een bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig leven 
oproept, "verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van 
onzen groten God en Heiland, Christus Jezus", cf. Inst III , 7, 3 vv. 
Van deze 'vreemdelingen en bijwoners', die elders hun 'thuis' hebben (2 Cor 
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5, 9), is Abraham "het eerste en klassieke voorbeeld uit de H. Schrift. 
Abraham, de vreemdeling, de 'geer wetooschab' onder de zonen Heths, is rijk 
geworden. Maar van grondbezit is geen s p r a k e . . . In deze situatie van 
Abraham in zijn 'wereld' vindt later de schrijver aan de Hebreen dan een 
treffend en typisch beeld van elke geloovige, die een zoeker is naar het 
hemelsch vaderland, waarvan de slechts een graf in zijn bezit hebbende aarts
vader het klassieke voorbeeld is . . . En deze werkelijkheid nu: de geloovigen, 
het zaad van Abraham, geen wezenlijke bezitters in deze wereld, wordt ook 
heel de openbaringsgeschiedenis door gehandhaafd. Men denke slechts aan de 
wetgeving op de lossing en het jubeljaar, waarbij het ook ging om deze ge
dachte: niet Israël is de eigenlijke eigenaar van Kanaan, maar Jahwe. Israël 
blijft vreemdeling, ook in Kanaan, 'voor het aangezicht des HEEREN'. Van
daar, dat ook David in Psalm 39 nog zeggen moet: 'want ik ben een vreem
deling bij U, een bijwoner, gelijk al mijn vaderen' ", H. J. Meijerink, a.art., 
205 V. 
Dezelfde auteur wijst op de draagwijdte van deze gegevens: "Immers: Aan 
Abraham was toch beloofd, in de dagen van zijn vreemdelingschap in Kanaan 
dat hij 'bezitter' zou worden van dat land; Gen. 15 :17, 18. Er komt dus voor 
Abrahams zaad een ingrijpende verandering in den toestand. Maar toch blijft 
het in de vreeze des Heeren levende volk in Kanaan belijden, in gehoorzaam
heid aan Lev. 25 : 22: wij zijn ook nog vreemdelingen, gelijk al onze vaderen. 
De vreemdelingschap houdt dus niet op, óók niet voor Israël in het land der 
belofte. En d.w.z., volgens Hebr. 11: óók Israël heeft de eigenlijke belofte niet 
verkregen, evenmin als Abraham. Het moet óók voor hen blijven het zoeken 
naar het betere, d.i. het hemelsche vaderland", a.art., 206. Daarmee correspon
deert, wat het N.T. over de gelovigen als erfgenamen der wereld zegt. Zij zijn 
als kinderen Gods erfgenamen, Rom 8, 17; cf. Rom 4, 13; Tit 3, 7; Hebr 9, 15, 
maar de erfenis zelf zal eerst straks geschonken worden. Hoezeer "ook het 
kindschap het erfgenaam-zijn in zich bevat en dit laatste dus niet enkel een 
zaak van de toekomst, maar zeer stellig ook reeds van het heden is (zoals ook 
in het bijzonder in Gal. naar voren treedt), dit neemt niet weg, dat de gave, 
die uit het erfgenaam-zijn voortvloeit en die ook het kindschap pas tot (volle) 
'openbaring', Rom 8 :19, zal brengen, nog een zaak van hopen en verwachten 
is", Herm. Ridderbos, Paulus, 221 v. Cf. Matth 5, 5; 1 Joh 3, 2; Tit 3, 7. 
De erfenis is in de hemelen weggelegd en de zaligheid ligt gereed om geopen
baard te worden in de laatste tijd, 1 Petr 1, 4 v. 

De vreemdelingschap van de christen vraagt om een daarmee corresponderende 
wandel, 1 Petr 1, 17. Voor onze studie is het volgende van belang: 
a) Met de vreemdelingschap is de antithese gegeven. Voor wie burgerrecht in 
de hemelen heeft, Phil 3, 20, bestaat voortaan "das Verhaltnis gegenseitiger 
Fremdheit und Befremdung zwischen den Christen und der Welt. Das ist 
J 3, 8 wohl durch den Vergleich mit dem nveOna angedeutet: unbekannt nach 
Herkunft und Ziel sind die Geistgeborenen wie Christus selbst. Darin, dasz sie 
infolge ihres Svcuftev vevvT)ftfiyai (J 3, 3) im Unterschied von den Weltmen-
schen (vgl 1 J 4, 5) nicht èx TOÖ xóojiou, sondern wie Christus èx TOO fteoC sind 
(vgl J 15, 19; 17, 14. 16), liegt das Geheimnis ihrer Fremdheit". G. Stahlin in 
ThWB V, 29, s.v. lÉvos. Deze 'apartheid' is geen uitvinding van Abraham 
Kuyper, maar zij trok reeds in de dagen van Nero aandacht, toen de christenen 
van een "odium humani generis" beschuldigd werden (Tacitus). De kerk zoekt 
de antithese niet, zij aanvaardt haar: "Gij geheel anders, gij hebt Christus leren 
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kennen", Ef 4, 20. Het conflict tussen kerk en wereld is daardoor onver
mijdelijk en moet de christen zelfs niet bevreemden, 1 Petr 4, 12. "Wie könnten 
die Christen sich auch befremden lassen? Die Feindschaft der Welt ist doch 
gewissermaszen das Natürliche für die, die als Fremdlinge in ihr leben", 
Stahlin, a.w., t.a.p. 
Wij hebben geen moeite met Kuypers leer van de antithese, maar wij hebben 
die nu nog meer dan in de vorige paragrafen met zijn leer van de gemene 
gratie. Moet deze leer met haar cultuur-gerichtheid, haar eigen program, haar 
eigen cultuur-genade, geen afbreuk aan wat de Schrift over onze vreemdeling-
schap zegt? Zijn wij burgers van 'Tweeërlei Vaderland' (pag. 285), óf van 
het ene, hemelse, dat ook ons gedrag 'in den vreemde', hier op aarde, bepaalt? 
De ethiek van Calvijn, waarin de vreemdelingschap ook vreemdelingschap 
blijft, moeten wij prefereren boven die van Kuyper, waarin de gemene gratie 
telkens weer het 'vreemdeling en bijwoner' zijn dreigt te doen verbleken. 
b) De christelijke levenswandel mag niet het kwaad vertonen, waartegen 
Kuyper waarschuwde: de doperse wereldmijding. Dat kwaad vloeit echter niet 
voort uit de rechte belijdenis van onze vreemdelingschap. Wij zijn vreemde
lingen, maar dan toch in een wereld, die onder Christus' heerschappij staat en 
waarin Hij ons een taak geeft. Al zijn we dus nog niet 'thuis', we zijn wel op 
onze plaats. De verkondiging van het evangelie en de bijeenvergadering van 
Christus' kerk zijn nog niet voltooid. Tot zolang heeft de christen zijn roeping 
in deze aardse verhoudingen. Bovendien: elk dualisme, dat het aardse leven 
als minderwaardig wil ontvluchten, vergeet, dat God bezig is met een kos
mische verlossing, die een nieuwe mensheid, uit de oude vergaderd, op een 
nieuwe aarde beoogt. Zie § 3 van dit hoofdstuk. 
c) Onze roeping jegens de wereld draagt geen vluchtig karakter: "Gij zijt het 
zout der aarde, gij zijt het licht der wereld", Matth 5, 13 v. Waar het evangelie 
door velen aanvaard wordt, kdn dit meebrengen, dat ook het politieke, sociale 
en culturele leven er heilzaam door beïnvloed wordt. De kerk verkeert niet 
altijd (alleen) in de catacomben. Het is o.i. daarom beter niet van 'pelgrimage' 
maar van 'vreemdelingschap' te spreken. Calvijn gebruikt dikwijls het eerste 
woord, doch niet zonder gevaar. Aan 'pelgrimage' is de verkeerde gedachte 
van het vluchtig contact tussen de pelgrim en zijn omgeving veel gemakkelijker 
te verbinden dan aan 'vreemdelingschap'. De pelgrim trekt door een wereld, 
die hij zo snel mogelijk achter zich wil laten. Zijn roeping in de wereld komt 
dan spoedig in gedrang. In de Schrift wordt bovendien nergens uitdrukkelijk 
van 'de pelgrimsreij naar de eeuwigheid' gesproken. Het N.T. heeft ook niet 
de oudtestamentische nokrï, de doortrekkende vreemdeling, maar de gêr-
iv^tósjdh, de inwonende vreemdeling op het oog, als prototype van onze 
vreemdelingschap, H. J. Meijerink, a.art., 204. Vreemdelingen, die als hun 
klassieke voorbeeld Abraham, zich intensief met de wereld bezighouden (pag. 
44 v). 
d) Deze intensieve arbeid mag er echter nimmer toe leiden, dat de kerk haar 
vreemdelingschap vergeet en dat de bede om de spoedige komst van Christus 
verstomt. Ook (en juist!) in dagen van vrede en voorspoed dient de kerk te 
bedenken, dat zij voor de gehele tussentijd in de Schrift getypeerd is als kerk 
in de woestijn, Openb 12. Met de leer van de gemene gratie echter, die de 
'vreemdelingschap' niet onder haar centrale noties telt, is ook het gevaar van 
verwereldlijking gegeven. Kuyper wilde dat zeker niet. Maar S. Greijdanus 
heeft er eens ironisch op gewezen, hoe gemakkelijk teksten als 1 Cor 3, 21 vv 
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("alles is immers het uwe") in wereldse zin worden omgebogen, wanneer ver
geten wordt, dat het genieten van alles ons ni dit leven geschonken zal 
worden: "Alles is uwe. Dus christelijke dansvereenigingen en christelijke 
dansen. Christelijke cineac en bioscoop. Christelijk toneel. Christelijke schouw
burg. Christelijke film. Alles is uwe, want alles is van Christus. En dus aan 
het werk. Tegenwoordige, zoowel als toekomende dingen, zijn de uwe, de ge-
heele wereld, alles. Daar is geen duimbreed op heel het erf van ons menschelijk 
leven, waarvan de Christus niet zegt: Mijn! Welnu dan, opgestaan, de handen 
uit de mouwen, fluks aan het werk, jongen en ouden, vereenigingen opgericht, 
verbonden gemaakt, organisaties in elkander gezet", Ref. 23, 54. 
Deze logisch schijnende redenering deugt echter niet, aldus Greijdanus. Want 
dezelfde Paulus van 1 Cor 3 schrijft in 1 Cor 15, 19: "Indien wij alleen voor 
dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaar
digste van alle mensen". En Christus, die tot zijn discipelen zegt: "Ik heb de 
wereld overwonnen", laat direct daaraan voorafgaan: "In de wereld lijdt gij 
verdrukking". Joh 16, 33. "Het goed der geloovigen, de genieting van alles, 
dat het hunne is van en door Christus, is niet hier op aarde, aan deze zijde 
van dood en graf, maar in de eeuwigheid. Hier verdrukking, ontbering, lijden. 
Hier gasten en vreemdelingen, Hebr. 11 : 13, vgl. ook Philip. 3 :20 ; daar 
bevrijding, verheerlijking, genieting", a.w., t.a.p. 
Grootse plannen tot verovering van de wereld (der cultuur) voor Christus, 
lopen uit op verovering van de christenen door de wereld, 
e) De kerk, die als erfgename van 'alles' toch van strijd en vasten blijft weten, 
ontvangt hier beneden reeds vaak een voorsmaak van de eeuwige genieting. 
Zij mag zich verblijden over de breedte en lengte en hoogte en diepte van de 
liefde van God en van Christus in het werk der verlossing, Ef 3, 18. Zij mag 
zich ook verheugen, naar Psalm 8, over Gods heerlijke naam op de ganse 
aarde. Wij moeten op deze aarde blijven werken om te kunnen eten, hoorden 
we Paulus zeggen. Deze bescheiden cultuur-instelling stelden we tegenover het 
brede cultuur-program van Kuyper c.s. (pag. 349). 
Dit "doen wat uw hand vindt om te doen", Pred 9, 10, dat in het belang van 
de evangelieverkondiging n6g nodig is, laat ons eten en leven, niet alleen in 
strijd en moeite, maar ook reeds vaak tot genieting van Gods grote werken. 
Dat genieten wordt ons (evenals trouwens de strijd en de moeite, Rom 5, 3 v) 
geschonken om de naam van God te loven. Over heel de linie. De christen gaat 
buiten zijn zondagse kerkgang niet anoniem de wereld door. Hij prijst de naam 
van zijn God. "Het loven, prijzen en verheerlijken van den Naam des Heeren, 
zoo dikwijls er van betoon van dankbaarheid sprake is", staat in de Schrift 
"altoos op den voorgrond; en dat wel zulk een loven en prijzen, waarin het 
oprechte hart de varren der lippen ten offer brengt", Kuyper, E Voto III , 361. 
De christelijke school brengt zo méér dan "hier en daar een retoucheering in 
de stof die onderwezen wordt" (Van Ruler, zie pag. 75). Want zij verbindt de 
naam van God aan zijn werken. Dat levert weinig "nieuws" op, maar baant 
wel mee de weg voor het allerbelangrijkste: dat de mensenkinderen hun God 
zullen loven om zijn grote werken. Daarvan genieten en zingen reeds de 
'vreemdelingen', om het straks 'thuis' op de nieuwe aarde zonder strijd en 
moeite voort te zetten. Ook het genieten van thans roept om de vervulling: 
"Kom, Here Jezus!" (Openb 22, 20). 

Wij hebben ons met het bovenstaande in grote lijnen bij Calvijn aangesloten. 
Het uitgangspunt van zijn ethiek en de uitwerking daarvan naar Tit 2, 11-14 
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heeft onze instemming, terwijl de leer van Kuypers gemene gratie ons ondeug
delijk bleek om het richtsnoer voor onze arbeid in de wereld te vormen. Veel 
beter kunnen wij ons vinden in de beschouwingen van Schilder. Ook hij heeft 
de gemene gratie als fundering voor onze taak in de wereld afgewezen. Het 
gevaar van verwereldlijking door hantering van Kuypers leer heeft hij scherp 
onderkend (pag. 195 vv). 
Daarnaast spreekt ons bijzonder aan, dat Schilder zijn uitgangspunt heeft 
willen kiezen in zondag 12 van de Heid. Catechismus (over de christen als 
ambtsdrager) en dat hij gewezen heeft op de centrale plaats van de kerk als 
'vuurhaard', waar de christenen voor 1̂ hun activiteiten met kracht van boven 
'geladen' moeten worden (pag. 177, 182 v). 
Ook wezen wij er reeds op, dat de specifiek-cvlturele aandacht, zo typerend 
voor de leer van de gemene gratie, in veel bescheidener vorm bij Schilder voor
komt (pag. 264v, 281, 285v). Dit verklaart o.i. ook, waarom hij het door ons 
aangehaalde artikel van H. J. Meijerink over de vreemdelingschap van de 
christen "instructief" kon noemen, Ref. 23, 264. 
Verschillende facetten van Schilders eigen opvatting over 'Christus en cultuur' 
(pag. 166-183) blijven in onze studie buiten bespreking, omdat wij ons moeten 
concentreren op het thema 'Algemene genade'. Maar het viertal vragen dat wij 
hierboven stelden, raakt ook Schilders positieve cultuurbeschouwingen. Om 
onze bezwaren kort samen te vatten: Heeft Schilder aan zondag 12 geen uitleg 
gegeven (men denke aan zijn definitie van 'cultuur', pag. 167), die treffend 
overeenkomt met wat Kuyper over Gods cultuurprogram heeft geschreven en 
dd^rom bij ons terecht vragen doet rijzen? Verder: Heeft ook in Schilders uit
eenzettingen de vreemdelingschap niet haar centrale plaats verloren, die zij bij 
Calvijn had? Wij hebben reeds opgemerkt, dat de verwantschap tussen Schilder 
en Kuyper, wanneer wij hen met Calvijn vergelijken, meer dan eens frappant 
is (pag. 286). 

§ 12. Algemene genade f 

Wij menen, dat het theologoumenon van de 'algemene genade* een wet
tige plaats binnen de theologie kan behouden, mits er (in hoofdlijnen 
althans) zo over gesproken wordt als Calvijn dat gedaan heeft. Ons 
bleek tevens de beperktheid van dit theologoumenon, toen wij 'algemene 
genade' in de zin van Kuypers 'gemene gratie' moesten afwijzen. 
Het vraagteken achter de titel van deze paragraaf wil aangeven, dat het 
antwoord op de vraag: 'algemene genade'? afhankelijk is van wat de 
voorstanders onder deze term verstaan. 

Een theologoumenon is een onderwerp in de theologie "waarover de theologen 
nog moeten discussieeren en waarin zij van elkander mogen verschillen", 
V. Hepp, De algemeene genade, 8. Het is ons gebleken, dat in de gerefor
meerde theologie zeer verschillend en zeer tegenstrijdig (soms door eenzelfde 
auteur) over het onderwerp, waarmee onze studie zich bezighield, geschreven 
is. Dat maakt het ons onmogelijk de vraag 'Kan er van algemene genade ge
sproken worden?' met een eenvoudig 'ja' of 'neen' te beantwoorden. 
Wij hebben hier niet met een dogma te maken, zoals Kuyper beweerde. Ook 
niet met de leer der algemene genade, die "het gezonde standpunt van alle 
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goede Gereformeerden" zou zijn geweest, zoals Hepp, H. Bavinck citerend, 
opmerkt, om daarmee aan Kuypers leer het theologoumenon-karakter te ont
zeggen, a.w., t.a.p. De leer van de algemene genade bestaat niet. Wij hebben 
gezien hoe ingrijpend de divergenties tussen Kuyper en Calvijn waren. Beiden 
spraken zij van genade in algemener zin, maar van een genade zó verschillend 
in gerichtheid en vrucht, dat op de essentiële punten vereenzelviging van 
Kuyper met Calvijn, zoals die geponeerd of gesuggereerd werd door Kuyper 
zelf (pag. 12), door S. U. Zuidema (pag. 275), H. Kuiper (pag. 271) en S. J. 
Ridderbos (pag. 271), ons onhoudbaar bleek. 
De divergentie tussen Kuyper en Calvijn mag ons echter niet doen vergeten, 
dat zij beiden van 'algemene genade' spreken. Daarnaast staat Schilders op
vatting, dat de term 'gemene gratie' of 'algemene genade' "in wetenschappe
lijke en semi-wetenschappelijke taal zal moeten worden prijsgegeven", Heid. 
Cat. IV, 21. M.a.w.: het theologoumenon van de algemene genade heeft geen 
recht van bestaan. Het verdient in de theologische litteratuur, althans zodra 
men thetisch gaat spreken, geen plaats meer. 
Onze Beoordeling in Hoofdstuk V leidde, kort geformuleerd, tot het volgende 
resultaat: 
a) Tegenover Schilder handhaven wij het recht om van algemene genade te 
spreken. Wij meenden, met een legitiem beroep op de Schrift, in hoofdzaken te 
kunnen onderschrijven wat Calvijn over ons onderwerp zegt. De discussie is 
met Schilders argumenten o.i. niet tot een afsluiting gekomen. Wij konden ons 
zeer goed vinden in de motieven, die Schilder hebben gedreven tot kritiek op 
de (hantering van de) gemene-gratie-leer (zie pag. 185 vv over de 'Achter
grond'). Maar in de theologische vormgeving van deze kritiek ging Schilder 
o.i. te ver. Het blijft mogelijk de term 'algemene genade' wettig te gebruiken. 
b) Tegenover Kuyper poneren wij de beperktheid van het theologoumenon der 
algemene genade. Kuyper gaf er de expansie van een dogma aan. De gemene 
gratie, geworteld in de praedestinatie, werd het draagvlak van heel de cultuur
geschiedenis en ook de principiële basis voor de cultuurtaak van de christen in 
deze wereld. Daartegenover stelden wij, dat de algemene genade, volgens de 
Schrift, zo'n expansie niet verdraagt. Richting en vrucht van deze genade, 
zoals Calvijn die naar de Schrift getekend heeft, geven aan genoemd theolo
goumenon een veel bescheidener plaats dan Kuyper er aan toedeelde. Van 
Calvijns 'algemene genade' naar Kuypers 'gemene gratie' loopt o.i. geen be
gaanbare weg. 

Men kan zich afvragen, of een zo zwaar belaste term als 'algemene genade', 
dikwijls promiscue met 'gemene gratie' gebruikt, dan nog wel hanteerbaar is. 
Verba valent usu, en we leven n i Kuyper. Het zal moeilijk zijn een betere 
aanduiding te vinden, die voor minder misverstand vatbaar is. Zoals met meer 
begrippen in de theologie zal ook hier de uitleg van wat men onder 'algemene 
genade' verstaat, moeten beslissen of de vlag een goede lading dekt. 

Onze kritiek op Schilder en Kuyper dient binnen de juiste perken te 
blijven. En d a t niet alleen, omdat wij slechts één thema uit het omvang
rijke oeuvre van beide theologen behandeld hebben. Maar vooral, omda t 
wij hen in de behandeling van dit thema hebben leren kennen als be-
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lijders van de Christus, die kerk en land met het evangelie wilden dienen 
en dat ook gedaan hebben. 
Wie dat voor ogen houdt, besluit zijn onderzoek gaarne op de wijze 
waarmee J. P. A. Mekkes zijn bespreking van Christus en cultuur be
ëindigde. Na ingrijpende kritiek op dit boek van Schilder zegt de recen
sent, dat hij op "enkele tekorten" gewezen heeft (curs. van ons). Deze 
kwalificatie was geen misplaatste vriendelijkheid, maar gaf een juiste 
taxering. Wij kunnen, aldus Mekkes, "het boek van prof. Schilder niet 
anders lezen dan delend in zijn geloofsenthousiasme, d a t . . . vervuld is 
van de glorie van de Christus, en alleen dit op ons bedoelt over te 
dragen" ^). 
De glorie van de Christus - Wij behoeven de grote onderlinge ver
schillen tussen Calvijn, Kuyper en Schilder waarlijk niet te relativeren 
om hun onderlinge harmonie in de lof op Christus voortdurend op te 
merken. 

^) J. P. A. Mekkes, 'Christus en cultuur', Boekbespreking in: Polemios, 9e jg., 
pag. 29. 
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SUMMARY 

Our study deals with the subject 'Common Grace' and gives an 
Exposition, Comparison and Appreciation of the views of A. Kuyper, 
K. Schilder and John Calvin about this subject. 

I. A. KUYPER 
A preliminary orientation teaches us that for Kuyper common grace 
('gemene gratie') is that grace of God which as common grace is not 
universal and not naturally found in everybody, but within the sphere 
of mankind is a given good common to the elect and the non-elect; 
furthermore, that as common grace it is not soul-saving, but only checks 
sin and its effects (and therefore the execution of Gen 2, 17). 
After paying attention to the principal Scriptural data to which Kuyper 
appeals (1. Gen. 9 — the Noachic covenant; 2. Gen. 2, 17; 3. Gen. 3; 
4. John 1; 5. Rom. 1 and 2; 6. Rev. 21, 24. 26), we see from the closer 
definition of the conception of common grace that Kuyper pays atten
tion almost exclusively to this grace as an act of God and not as a 
merciful disposition of God towards man. This is manifest when Kuyper 
speaks of 'anxious grace' ('bange genade'), and even more strongly so 
when he points to the great object that God has in view in His common 
grace: in spite of the Fall he will not permit the full development of 
his creation to be frustrated by Satan. Common grace therefore receives 
its place already in predestination. "If the Fall is found in the Decree, 
then at once not only particular grace but also common grace must be 
incorporated as a mighty driving force in that same Decree. For if the 
Fall had not been followed by common grace as well, it would forever 
have withdrawn the continuation of the world from God's self-
glorification". 
God's triumph over Satan and the Soli Deo Gloria is at stake. This 
theocentric instead of anthropocentric aim of common grace makes it 
clear that Kuyper does not give a lengthy exposition of common grace 
as a disposition of God towards man. Ultimately common grace is God's 
inexorable hostile disposition towards Satan, which in its effects for 
man entails grace, but also 'anxious grace' (an "ocean of human dis
tress"). 
The question to which the answer will be given in Chapter V suggests 
itself to us already here: Can common grace, understood in its necessity 
as an 'indispensable link' in predestination, be called grace at all? 
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The central place of common grace in God's Decree corresponds with 
the function it exercises in history. It does more than check sin and 
its effects, for besides its constant (negative) operation Kuyper describes 
its progressive (positive) operation, in which the panorama of (cultural) 
history discloses itself to us. Besides the special action of common grace 
with its limited possibilities of development (ancient America, China, 
Japan, India, partially also Islam) Kuyper places the general action 
of common grace, which via Babylon and Egypt, Greece and Rome, 
did not make possible a history of mankind in the rich and deeper 
sense of the word until the coming of Christianity. 
Some passages from De Gemeene Gratie about the 'emancipation of the 
human mind' are elaborated in a masterly manner in Pro Rege in which 
the indispensableness of Christ for the cultural process is manifest: "In 
Jesus we stand face to face with man restored, and in that man we can 
see the highest achievement of power over Nature, matter and the 
demons of which the human mind is capable in its consummation". 
The mandate of Gen. 1 for the development of creation has become 
practicable again through the work of Christ. 
From this it may already be concluded that for Kuyper particular grace 
and common grace are intertwined. There is no particular grace without 
common grace and vice versa. The one grace reaches its fulfilment only 
through the other. Thus in the church as organism 'fully developed 
particular grace' and consummated common grace become merged. 
Besides the one object (the self-glorification of God's name), particular 
grace has as its goal the 'realisation of the kingdom of heaven', whereas 
common grace has an independent aim "to cause all the potential hidden 
in our race to manifest itself to the glory and praise of God's name". 
Unity and variety find their roots in Christ, who as Mediator of Crea
tion (the Second Person in the Divine Being) and as Mediator of 
Redemption (the Word become flesh) rules the two actions of grace. 

To ascertain the Background of Kuyper's doctrine of common grace we 
are first of all confronted with the views of A. A. van Ruler and G. Th. 
Rothuizen. 
The former has posited the thesis that Kuyper needed his doctrine of 
common grace as a medium between particular grace and culture. 
Kuyper wanted to awaken an interest in Christian action in all domains 
of life, but he could not do this with particular grace, which in his 
doctrine is virtually restricted spiritualistically within the soul to im
mediate regeneration. Hence the necessity of common grace as a bridge 
from particular grace to culture. 
This theory, ably elaborated by Van Ruler in his penetrating study 
entitled Kuypers idee eener Christelijke cultuur, we consider untenable. 
Data in Kuyper about the 'church as organism', the comprehensiveness 
of election, the kingdom of heaven, Christ's kingship and the expansion 
of regeneration make it evident in our opinion that for Kuyper parti-
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cular grace was not a spiritualistic matter, even though spiritualistic 
elements are not lacking in his work. 
This is borne out by historical arguments. From the outset Kuyper 
applied the idea of organism, which never allows of any kind of 
spiritualism, to particular grace as well. This grace does not find it 
difficult to move about in the world. It asks for expansion. Realisation 
of the Christian religion is a matter of course, according to Kuyper. 
Rothuizen, on the other hand, in his study Primus usus legis, challenges 
our thought by giving an analysis of Kuyper's doctrine not via Kuyper's 
view of particular grace but of common grace. He emphasizes the 
independent aim of common grace, with which Kuyper is alleged to 
have aimed (as well) at a secularisation that pays attention to the 
purely-human as distinct and separate from the 'Christian'. Rothuizen 
thinks that he can speak of a messianic interim in Kuyper: Christ 
remains, but things specifically 'Christian' are going to disappear. 
This interpretation of Kuyper, too, seems to us untenable. Against this 
we assert that from the not always lucid views of Kuyper one can 
conclude with greater justice that particular grace remains, without a 
messianic interim. Nor does Kuyper with his independent aim of 
common grace come to an independent ethics which would demand of 
the Christians "not always to extend their hands to the world" 
(Rothuizen). Kuyper's adage: "Not a square inch there is in the whole 
domain of human life of which the Christ, who is Sovereign of all, 
does not proclaim 'Mine'!" points up that he went a different way 
from the one being pursued by Rothuizen with his secularisation a la 
Bonhoeffer and Gogarten. 
After pointing out that Kuyper's political coalition with Rome does 
not give an answer to the question about the background of the doctrine 
of common grace either, (Kuyper regarded this coalition founded on 
particular grace), we come to the formulation of our own views on the 
matter: 
1. Kuyper filled a gap. After the series already published, namely Dat 
de genade particulier is (particular grace) and De leer der Verbonden 
(covenantal grace), a third series on common grace still awaited publi
cation. Under the title of De Gemeene Gratie (first published in De 
Heraut) Kuyper presented us with his world-view. 
2. Kuyper wanted to warn against anabaptistic retreat. Numerous 
statements in De Gemeene Gratie point to the fact that he wanted to 
provide a scriptural foundation on which to appeal to Christendom 
to engage in all kinds of Christian activity in the world. 
3. With his doctrine of common grace he wanted to maintain the depth 
of the Fall. To have a strong case against Arminians and Roman Catho
lics on the one hand and against Anabaptists on the other, he thought 
it necessary for the maintenance of the dogma of the radical fall into 
sin to posit a common grace. 
4. With 'common grace' Kuyper was better able to circumscribe what 
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he had in view than with the conception of 'theologia naturalis', which 
he had used at first. Both the word 'theologia' (too restictive) and the 
word 'naturalis' (too 'natural') must have had too many drawbacks in 
his eyes, making the term 'common grace' much more suitable to sum 
up what he intended with his various treatises on culture. 
5. Kuyper was able to appeal to Calvinistic theology, in which the 
problem of the deadly character of sin against the good in the world 
had often been raised, as had also the answer: common grace. In this 
respect Kuyper was able to link up with the past. 
6. He also wrote De Gemeene Gratie to pay special attention to the 
relation of Church and State. 

II. K. SCHILDER 
In summing up Schilder's criticism of the doctrine of common grace 
we first point to his dogma-historical objections. 
Bot Augustine (contra Pelagius) and the synod of Dordt (contra the 
Arminians) warned against calling a possibility given 'by nature' and 
'natural gifts' by the name of grace. Not the Calvinists but the Armini
ans called the light of nature 'common grace' (Canons of Dordt, III/IV, 
Rejections of Errors, Paragraph 5). Their derailment ought to be a 
warning light. 
Further, Schilder considers Kuyper's appeal to Calvin as by no means 
essential. Calvin uses the word gratia in a looser sense (also using the 
plural 'gratiae') and not in Kuyper's categorical sense. Moreover, the 
coherence between natural theology and common grace is of such a 
nature that he who gives up the former (which Kuyper does), cannot 
maintain the latter. 
The Calvinists' attacks on Descartes and his commune noties was also 
partly neglected by Kuyper. 
Between Kuyper and the early Calvinists there is an important differ
ence in terminology as well. The fathers generally restricted the gratia 
communis to within the sphere of action of the church, whereas Kuyper 
extends it to all people. 
Besides the dogma-historical objections Schilder has serious dogmatical 
objections. He thinks is hypothetical-speculative to conclude to grace on 
the ground of a comparison between this world and the world there 
would have been if God had allowed the punishment threatened in 
Gen. 2, 17 to take effect. For this 'if'-reasoning compares the present 
reality with a fiction: after the execution of Gen. 2, 17, contrary to 
God's counsel. Hell would have contained only two people! 
Kuypers reasoning is also childlike, anthropomorphic, because it quali
fies God's acts theologically according to what we experience ("God has 
left us so much that is good"). 
Kuyper moreover reasons one-sidedly when he stamps the continuation 
after the Fall as grace only. For this continuation of the world and of 
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mankind is indispensable "both for laying the path to Heaven as well as 
for walking down the roads that lead to Hell". Theologically speaking 
it is neither grace, nor judgment, but a substratum for the administration 
of blessing and curse. 
The scriptural evidence that Kuyper adduces for his doctrine is not 
considered valid by Schilder. Especially to Romans i and 2 he has given 
much attention. Romans 1 speaks of a revelation of God's wrath (and 
not of his grace); moreover, this revelation discloses only darkness in a 
human world which extinguishes the light. Nor does Romans 2, 14 
provide any ground for Kuypers assertion that the world is not so bad. 
The heathens have not the law but only the works of the law written in 
their hearts; they perform their actions 'by nature' (which is different 
from: through general revelation) and they are a law to themselves 
(which is "by no means all that wonderfull"). 
In connection with this Kuyper's appeal to the confession must be re
jected. Canons of Dordt, III/IV, 3 and 4 (the conclusion of which is 
nowhere taken into account), declare man to be inexcusable, because he 
hinders this light in his unrighteousness. Jacobus Trigland already 
warned against fanning the glimmerings of natural light into a big 
fire. 
Schilder's objections stand out even more clearly when we see his own 
solution to the problem under discussion. For this he wants to go back 
to the situation before the Fall. The relation between God and man was 
from the very first determined by the covenant, in which man as a real, 
responsible party is aware of promise and threat, heaven and hell. Adam 
is not the naive man who must have been surprised at the continuation 
of history. For the statute of God's covenant "told him at the outset 
that the continuation of time and history could also be, and if necessary 
would have to be, a substratum of a propagation, an extension of the 
curse to the Adamites". 
But Schilder goes back even further: to God's Decree. In predestination 
God resolved "not only to prepare a heaven, but also a hell with an in
finite number of variants". God's object is "a Judgment Day with two 
results". In this we are not allowed to overemphasize one self-glorifi
cation of God (in his election) to the detriment of the other (in his 
reprobation). Both his love and his wrath are from eternity. God's 
wrath too, (which is not an 'affectus' but an 'effectus') is free and 
sovereign and creates for itself iure suo its own objects in a will to 
reject. 
Thus the meaning of history becomes a double one. Predestination in its 
double content determines the continuation of history, which is there
fore the substratum for the administration of blessing and curse. 
In one respect Schilder does speak of a general love of God. God does 
not love all persons, but he does love their being persons, their being his 
creatures. "He always loves his handiwork, also in Satan, also in Anti
christ". 

361 



We have also to pay attention to Schilder's views on Christ and culture 
in order to be able to understand his criticism of common grace better. 
Man was placed in Paradise with a cultural mandate. As he does with 
all his orders, God also maintains this mandate after the Fall. Common 
grace, however, does not proceed from what man was commanded 
before the Fall and which was maintained after the Fall as a common 
mandate, but it proceeds from what was left to us after the Fall, from 
what we may do and may not do. Culture, however, is not a may but 
a must. 
In Christ as the faithful office-bearer the mandate of creation is ful
filled, while at the same time he makes this original service of God again 
possible for men. He creates the sound man (in principle) and makes it 
possible that alpha is now attached to omega after all and that the 
talents issued by God to his workmen at dawn will have gained as many 
talents at dusk. 
True culture springs from the source Jesus Christ. Strictly speaking there 
is no one general culture, for there is no unity of cultural aims. Church 
and world pay company here. Besides, culture is never finished. What 
we see, even among the believers, are only fragments of culture. 
Of great importance for true culture is the church. "Take the church 
away and you lose sight of the kingdom of God. Lose sight of the king
dom of God and you forsake the Christ in culture". 
Rejecting common grace as a solution, how does Schilder now account 
for the fact that the unbelievers are capable of such great achievements, 
in spite of the radical fall into sin? For this Schilder points to four 
factors: 
1. Man can attain to copies of the law, while acting from personal gain, 
for the very reason that the law, "all things considered, is so profitable 
after all" (the profit of religion). 
2. Man possesses remnants of the original gifts. 
3. God maintains and preserves the world and mankind in the old 
structures, within which everything continues to move and have its 
being. Mankind is continually kept prisoner in the snares and pitfalls of 
the law. 
4. God maintains time, to which movement, development is inherent. 
Restraint is given with time, and not until the end of time will the 
restraint (also of the curse) cease to be. 

If we try to find in Schilder the Background of his criticism of common 
grace, it strikes ut that he did not give his criticism until a later stage 
in his life. We can distinguish three periods: 
1. Before 1932 he has little or no difficulty with Kuyper's doctrine. 
2. From 1932 to 1938 he offers criticism, without, however, explicitly 
abandoning common grace. 
3. From 1938 the breach with Kuyper's doctrine becomes apparent. 
Especially a comparison between the first and the second edition of 
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Christus in Zijn lijden (dating from 1930 and 1949 - 52 respectively) is 
instructive for following Schilder's development. 
How now can we account for the transition from Schilder's first to his 
second period? For this we have to know Schilder as a prophetic preach
er, who in a situation of increasing worldliness pitted over against the 
cultural-optimistical doctrine of common grace his views of the cultural 
mandate and the "terribleness" of the problem of culture. To preserve 
the truly-human we shall have to work for the purity of the church for 
all we are worth. 
Likewise Schilder's transition from the second to the third period, in 
which he arrives at a theological formulation with equal emphasis on 
God's grace and wrath, should be seen against the background of 
Schilder's prophetic warning, in which he reminds weak and flaccid 
Christianity of the wrath of God. 

III. JOHN CALVIN 

Many expressions of Calvin might create the impression that according 
to him the world is not so had. For all people have knowledge of God 
and the achievements and virtues of the heathens are impressive. 
Calvin, however, provides these expressions with a constant restriction. 
There is knowledge of God everywhere, but the world tries to shake off 
this knowledge. Man is capable of much, but his intelligence is so en
tirely alienated from God's righteousness that it does not absorb, desire 
or strive after but what is godless, perverted, defiled, unclean and sinful. 
Moreover, we should not be deceived by appearences. The virtues of the 
heathens are deceptive masks. 
Still there is a great difference between people. Camillus exceeds Cati-
lina. How is that to be accounted for, since Camillus too, as a natural 
man, was of an evil and perverted mind? The surest and easiest solution 
Calvin finds in not considering Camillus' gifts of nature but as special 
gifts of God's grace. This meaning of 'grace' in a more general sense 
(more general than the grace God gives inside the church) occurs in 
many passages in Calvin in a conscious and deliberate manner. 
Calvin also uses terms such as bonitas, misericordia, amor, dementia 
and benedictio to express the character of God's grace in the gifts men
tioned. These terms indicate at the same time that Calvin wishes to call 
attention not only to God's act but also to his disposition in these gifts 
towards the heathens. 
Our investigation of Calvin next leads to two important conclusions. 
On the one hand Calvin recognizes a general revelation of God. Owing 
to this revelation man is no longer to be excused. Though he hardly 
knows God, his knowledge is sufficient to render him inexcusable. Yet 
this knowledge is by no means sufficient to know God in a pure way as 
Creator, let alone as Redeemer. 
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This leads to our second conclusion: Calvin does not know a natural 
theology. General revelation, however clear in itself, owing to the 
depravity of its receivers, does not lead to a pure knowledge of God. 
In two excursions we try to point out, first: the right and wrong in the 
Barth-Brunner controversy as far as this is connected with either's inter
pretation of Calvin; and secondly: we try to prove the untenabihty of 
Rothuizen's interpretation, who in Tweeërlei ethiek bij Calvijnf postu
lates a profane next to a Christian ethics as the alleged intention of 
Calvin. 
Next we answer the question why, according to Calvin, God manifests 
his grace towards pagans. We found four motives: 
1. The motive of invitation. People are invited to the knowledge of 
God and attracted to true and full happiness. 
2. The critical motive. God gives grace in order to render man inex
cusable. Man receives grace unto his own judgment ('krisis'). 
3. The motive of restraint. Through his grace God checks the depravity 
of man. 
4. The aid-to-the-church motive. Through the pains and service of the 
unbelievers God helps his church. 
Calvin has also pointed clearly to God's grace to the reprobate within 
the church. God is truthful in this offer and by his greater display of 
mercy renders them the less excusable. Still this grace too is insufficient 
to salvation because it is not 'efficax', it does not penetrate and convert 
the heart. 
The first three motives mentioned above for God's grace towards the 
heathens come back with doubled force as regards his grace within the 
church. 
In his general revelation God shows his grace as well as his wrath. Not 
only in the revelation of his grace does God glorify himself, but also in 
the revelation of his wrath (the glorification motive). 
We are next confronted with the important question how Calvin ac
counts for the fact that God can be merciful and wrathful towards the 
same persons. We distinguish three answers: 
1. Leave the two statements to stand side by side. There is a unity in 
the two dispositions (grace and wrath), but owing to the weakness of 
our understanding we do not grasp it. 
2. In a certain sense ('quodammodo') God shows wrath towards the 
elect and grace towards the reprobate. Properly speaking ('proprie 
loquendo') that which God gives to the godless cannot be considered an 
evidence of his favour and grace. 
3. God hates the sinners, but he loves them insofar as they are his 
handiwork, his creatures. 
Finally we consider how according to Calvin a Christian has to behave 
in this world. In his 'De vita christiana' {Inst. I l l , 6-10) Calvin puts 
the idea of pilgrimage in the centre. The contemplation of the future 
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life is not possible without the contempt of this life. This contempt is 
limited, however. It must not rouse hatred of life and ingratitude 
towards God. For we have our task here, as on a guard-post. And that 
is why we avail ourselves of this life and may even enjoy it. Pilgrimage 
and guard-post limit the enjoyment and make it possible. 

IV. COMPARISON 

The principle point in which Kuyper and Schilder together differ from 
Calvin is the broad cultural interest related to their exegesis of Gen. 1, 
28. The full development of creation's potential, a cultural program 
(Kuyper too could have spoken of the 'common mandate'!) and cultural 
progression, attaching the alpha to the omega - all these thoughts are 
developed by Kuyper and Schilder but not by Calvin, just as the idea of 
the pilgrimage occupies the central place in Christian ethics for Calvin 
and not for Kuyper and Schilder. 
Culture is for Calvin more of the nature of a gift, an enjoyment more 
than a worldwide mandate. We may enjoy the gifts of culture, says 
Calvin, if only we remember that we are on the go and therefore have 
to steer our course under full sail towards the heavenly kingdom. 
Each on his own too, Kuyper and Schilder differ from Calvin on many 
points. 
To start with Kuyper: his doctrine of common grace is fundamentally 
different from what Calvin understands by his confession of God's 
common grace. Calvin does not project this grace back into predesti
nation, as Kuyper does with his common grace. In Calvin it does not 
lead to a cultural triumph, but, with a quite different aim (the know
ledge of God), it yields a quite different 'fruit': it is defiled and sup
pressed. 
Moreover, its modest place in Calvin's works contrasts with the domi
nating place that Kuyper gives to common grace as a dogma and as a 
necessarily constituant factor in God's Decree. 
Another feature is that Calvin calls attention to God's merciful dispo
sition, whereas Kuyper hardly discusses that. Finally we may point to 
the fact that besides pointing to God's grace Calvin continuously points 
to God's wrath, a feature that is not paralleled in Kuyper's doctrine of 
common grace. 
Schilder presents a picture deviating from Calvin on the following 
points: The continuation of history is for Schilder an indispensable 
requisite (substratum) both for the administration of God's curse and of 
his blessing. This is connected with Schilder's doctrine of predestination, 
in which election and reprobation run closely parallel: we are not al
lowed to emphasize one self-glorification more than the other. Calvin, 
on the other hand, does not show this parallelism and when comparing 
grace and judgment he assigns priority to grace. This difference between 
Calvin and Schilder shows itself most clearly when Calvin speaks of 
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common grace towards heathens whereas Schilder in this case rejects the 
qualification 'grace*. 
As regards the similarities: No more than Calvin does Kuyper allow 
double predestination to play a part in the exposition of the theologou-
menon of common grace. Furthermore, it is certain that both theologians 
recognize God's grace towards heathens. For both of them this was the 
answer to the question: total depravity and yet virtues among the 
heathens? 
Between Schilder and Calvin the fact is striking that they do know the 
personal double predestination, but not besides that a wide, compre
hensive, cultural predestination, as was developed by Kuyper. More
over, they do not adhere to a doctrine of common grace in Kuyper's 
sense, and they unanimously picture the fruit of God's (merciful) gifts 
as a bitter one - man suppresses God's gifts and is thus inexcusable. 
They also speak emphatically about the wrath of God and strive to be 
Christocentric in their ethics - pilgrimage and office are dominated by 
Christ. 
Besides the differences that we have already noted when we compared 
both of them with Calvin, there is another striking difference between 
Kuyper and Schilder in connection with their view on Christ's obedience 
to the mandate for the full unfolding of creation. What Christ did is for 
Kuyper indispensable for stimulating us to follow him, for Schilder it 
laid the foundation enabling us to do likewise. 
Both speak of the necessary continuation of history, but here Kuyper 
evidently does not feel that he should withhold the term 'grace' whereas 
Schilder expressly does. 
What they finally have in common is the Christian's call to the develop
ment of culture. In this respect Schilder's expectations are more modest 
than Kuyper's. For Schilder culture is subordinated to and no co
ordinated with double predestination. 
Finally we note that in Kuyper the Christian's vocation receives its 
foundation in common grace, and in Schilder in the office according to 
Lord's Day 12 of the Heidelberg Catechism, 

V. APPRECIATION 

With Calvin, Kuyper and Schilder we maintain the expression 'double 
predestination'. If we should not be allowed to, our Chapter V would 
have been to be quite different and our criticism of all three theologians 
would have to be much more radical. Therefore a short defence of the 
Canons of Dordt, I, 7 and 15, for which we refer time and again to 
Rom. 9-11, should have its place in our study. 
The confession of double predestination, however, must not induce us to 
place next to God's eternal love of his elect an eternal hatred of God 
towards the reprobate. The Holy Scriptures do not justify us in doing 
so, while neither Dordt ('phrases duriores') nor the whole Reformed 
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theology support Schilder In this matter. We are on a safer road by 
speaking about double predestination in the line of Dordt: namely, 
infra-lapsarically. In dealing with the subject of common grace, there
fore, eternal reprobation cannot be accentuated in the manner Schilder 
does as running parallel with election. 
Predestination does not call attention to election and reprobation of 
persons as individuals only. Through and because of Jesus Christ, who 
is not only medium but also causa electionis, God has reconciled all 
things again with Himself, and comprised the new mankind in Him as 
the second Adam. Kuyper's appeal, founded in the confession of this 
broad predestination, to be Christians in this world, deserves our agree
ment. Here we see Kuyper at his strongest. 
On the other hand Scripture does not know a disclosure of the total life 
of creation as an independent motive in God's predestination side by 
side with the realisation of the kingdom of heaven. In principle this 
speculative idea of disclosure means a secularisation of predestination, 
although in fact, according to Kuyper's intention (cf. 'church as orga
nism') it never leads in his works to a de-christianlsation of culture. 
By dividing the field between Mediator of Creation and Mediator of 
Redemption we fail to assign to Christ's work of redemption that fun
damental place described by Col. 1, John 1 and other Scriptures. Every
thing in this world (also the powers, Rom. 13) is employed for the 
work of Christ. All grace received by the world it owes to Him. 
Kuyper's explanation of Gen. 9, Gen. 2, 17 and Gen. 3 can therefore 
not be ours. 
In view of the all-embracing redemption, by virtue of which Christ has 
seized control over all things, incorporated in or made subservient to the 
covenant of grace, we must also express our criticism of Schilder's con
ception of 'substratum'. It can rightly be propounded that both the 
continuation and the material involved in the continuation are very 
definitely qualified from out of the covenant of grace (S. G. de Graaf). 
In our opinion Kuyper's doctrine of common grace is unacceptable 
because according to him this grace is directed at culture. The Bible, 
however, never pays attention to culture independently; and further, 
all grace is directed at salvation and the knowledge of God. Calvin has 
shown this clearly with his distinctions of the invitation motive and the 
critical motive. 
We cannot follow Kuyper, therefore, in his exegesis of John 1 and 
Romans 1 and 2. From these Scriptures it is evident that God's common 
grace is not a matter of triumph (Kuyper), but that it is being sup
pressed by man (Calvin and Schilder). 
When, taking the sum of the Scriptures, we speak about 'grace', we deal 
with the one grace of God in Jesus Christ. Our objection to the propo
sition advanced by S. Greijdanus and Schilder: "Only when something 
tends to eternal salvation can we really speak of grace, becomes most 
pronounced because of the word 'really'. The different effect of the 
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revelation of God's grace towards the elect and the reprobates does not 
rob this revelation of the common character of grace. 
The Holy Scriptures clearly speak of grace to the reprobate within the 
covenant. They never deny that God's long-suffering manifested outside 
the circle of the covenant may also be indicated with the word 'grace'. 
We point to Ps. 145, 9; Jonah 4, 2; Matth. 5, 44 foil; Luke 6, 35; 
Acts 14, 16. 17; Acts 17, 30; 1 Peter 3, 20 and 1 Tim. 4, 10. 
Here we follow Calvin. The christocentric character of all grace, ho
wever, is not done full justice by him. Here we may learn from S. G. de 
Graaf (although we agree with his thoughts only partially). 
Reformed theology has followed Calvin in its use of the word 'grace'. 
It was not only the Arminians who called the light of nature by the 
term 'grace' (contra Schilder). It is true, we do find a decline after 
Calvin. His varied terminology and dynamic use of the concept of 
common grace soon gave way to a rigid schematism as in Petrus van 
Mastricht. 
Schilder has rightly called attention to the judgment and wrath of God. 
The church can be grateful to him for his prophetic criticism of common 
grace, even though Schilder's theological expression of this criticism 
gives rise to objections, as we have seen above. 
The doctrine of election and reprobation must not induce us to conclude 
that there should not be any wrath of God manifest in the lives of the 
elect and no grace in the lives of the reprobate. Neither is it pos
sible to speak of a revelation of grace and wrath detached from the 
corresponding concrete disposition of God, which may be different in 
and towards the same human life. 
In addition, it is incorrect to qualify one term to the detriment of the 
other as non-scientific (empirical language, anthropomorphism, etc.) as 
is done by Schilder and to some extent also by Calvin. As is the case 
more often, we should not restrict ourselves to one word but be content 
to say the one thing and, though seemingly contradictory, also the other. 
The doctrine of a "favorable attitude of God toward mankind in ge
neral" (Kalamazoo 1924) and also the expression 'a general offer of 
grace' are pregnant with the danger of abstraction. This is also the case 
with the distinction between the sinner and his creatureliness (Calvin 
and Schilder). Nor does C. Van Til, warning against 'the danger of 
abstract thinking', escape this danger in his own views about common 
grace. 
The execution of God's decrees should not lead us to speak of a necessity 
of the continuation of history, causing the word grace either to depre
ciate (Kuyper) or to be rejected as one-sided (Schilder). We try to make 
this clear in the light of, among others, Ex. 32, 9 ff. 
We next ask ourselves the question where in the Scriptures there is to be 
found the captivating thought that in Paradise a mandate (become 
practicable by Jesus Christ) for the disclosure of the total life of cre
ation should be given as a program for the ages. Besides the objections 
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we have raised against Kuyper's doctrine of common grace we finally 
point to the fact that it does not do justice to what the Scriptures say 
about our being strangers here on earth. 
To summarize our study, over against Schilder we would defend the 
right of the theologoumenon of common grace by dealing with it (at 
least in broad outline) in the way Calvin did. There remains room for a 
legitimate use of the term common grace. At the same time the limi
tation of this theologoumenon became apparent when we had to reject 
'common grace' in the sense of Kuyper's 'gemene gratie*. Still, the term 
'common grace' remains usable. To the question: 'Common grace'? the 
answer will always depend on what the defenders of this conception 
understand by it. 
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